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 الصف الثالث اإلعدادي 

 الفصل الدراسي األول
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 : القراءة  
ا
 أوًل

 

 

 

 الكنيسة المعلقة :   

ي حي مرص القديمة ،عىل مقربة من جامع عمرو بن  ا: هموقع •
 العاص . ف 

أن الكنيسة بنيت عىل أنقاض مكان احتمت فيه   ما تقصه الروايات حول مكانها :  •

ي مرص هروب   العائلة المقدسة
ي قضوها ف 

ي السنوات الت 
 من الرومان .  ا ف 

ي عهد الخليفة العباسي 1:   تجديدها •
 هارون . :  ( ف 

ي عهد الخليفة  2                
   .  الفاطمي :العزيز باهلل (ف 

ي  تسميتها بالمعلقة : سبب  •
 بنيت عىل برجي   من أبراج حصن بابليون الرومان 

ي مرص . 1 مكانتها :  •
 ( من أقدم الكنائس الباقية ف 

ي القرني    ( 2               
م وال تزال  12،11دفن بها عدد من رجال الدين المسيحي ف 

  . لهم صور وأيقونات بالكنيسة يضاء لها الشموع 
 ___________________________________________________ 

 قلعة قايتباي :  

ي العرص المملوكي .  تاريخها :  •
ي عهد السلطان قايتباي ف 

 بنيت ف 

 مكان منار إسكندرية . مكانها :  •

عبارة عن  ، م 17550م ، عىل مساحة  50م وعرضه 60 بناء مستطيل طولهوصفها :  •

مجموعة أسوار مقسمة عىل سورين من األحجار الضخمة ولها برج رئيسي يقع  

الناحية الشمالية الغربية ،وبناء يتكون من ثالثة طوابق مربعة ، يخرج من كل ركن برج 

ي   ج من الحجر الجب  ي البر
ج الرئيسي ، بت   دائري يرتفع عن البر

  عامي   شائها : مدة إن •

 يرتادها السائحون من جميع دول العالم ، أهم قالع ساحل البحر المتوسط أهميتها :  •

 اهتمام الحكام بها :   •

ي العرص المملوكي :   (1
 
اهتم بها قنصوة الغوري وزاد من قوة حاميتها ،وشحنها بالسالح ف

 والعتاد . 

 والفرسان والمدفعية . جعلوا بها طوائف من الجند والمشاة العثمانيون :   (2

 توىل تجديد األسوار وتزويدها بالمدافع .  محمد علي :  (3
ي أسوار وطوابق  لجنة حفظ اآلثار المرصية :  (4

قامت بعمل إصالحات وتجديدات ف 
 القلعة . 

 قصة أثر
 :ملخص الدرس
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 مضادها الكلمة جمعها الكلمة مرادفها الكلمة

 بعد  مقربة أحياء  حي  توجد تقع 

 فرت  احتمت مقارب مقربة قرب  مقربة

 فانية باقية  الروايات  الرواية القصص  الروايات  

 الهدم اإلنشاء  أنقاض نقض هدم أنقاض

ي  لجأت احتمت
 أخالها شحنها أثناء ثن 

 أفراد طوائف ـــ عهاد عهود  عهد خالل أثناء

 القليل  العديد الخلفاء  الخليفة  زمن  عهد

الحصون ـ   الحصن  تسمية  إطالق 

 األحصان 
ة  الضخمة    الصغب 

 يهجرها  يرتادها  أيقونات أيقونة بناء مرتفع برج 

   القالع ـ القلوع  القلعة  مكان للحماية  الحصن 

   منارات  منار قائمة  باقية

   األعتدة ــــ األعتد  العتاد صور القديسي    أيقونات 

   الجنود  الجندي الحصن القلعة 

   الفرسان الفارس موضع النور للسفن منار

   طوابق طابق  البناء  اإلنشاء

   النواحي  الناحية تعتبر  تعد

   أسطح ــ سطوح سطح مض   مر 

     جيشها  حاميتها  

     مألها  شحنها

     األسلحة  العتاد 

     جماعات طوائف

     أدوار طوابق

ة الضخمة       الكبب 

     أساسي  رئيسي 

     يأتيها يرتادها 
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 س أين تقع الكنيسة المعلقة ؟  
ي حي مرص القديمة بالقرب من جامع عمرو بن العاص .  
 ف 

 ____________________________________________________ 
 ؟   س ما داللة وجود جامع عمرو بجوار الكنيسة المعلقة  

 دليل عىل الوحدة الوطنية بي   المرصيي   . 
 ____________________________________________________ 

 ؟  س ما الذي تذهب إليه بعض الروايات عن الكنيسة المعلقة 
ي مرص . 

 أن الكنيسة بنيت عىل أنقاض مكان احتمت فيه العائلة المقدسة ف 
 ____________________________________________________ 

ي مرص لماذا قضت العائلة س 
 
 وما داللة ذلك؟ ؟  المقدسة عدة سنوات ف

ا من الرومان ، وداللة ذلك أن مرص بلد األمن واألمان .   هروب 
 _________________________ ___ _______________________ _ 

ي عهد من تم تجديد الكنيسة المعلقة؟ وعالم يدل ذلك ؟   
 
 س ف

ي عهد الخليفة العزيز باهلل  
ي عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد ،وف 

جددت ف 
ام المسلمي   لمقدسات 

ي الوطن . الفاطمي ، يدل عىل احب 
 أخواتهم ف 

 ____________________________________________________ 
 س لماذا أطلق عل الكنيسة المعلقة هذا االسم ؟ 

ي بابليون. ألنها بنيت عىل برجي   من 
 األبراج القديمة للحصن الرومان 

 ____________________________________________________ 
ى ، فلماذا؟   س للكنيسة مكانة كبر

 بنيت عىل أنقاض مكان احتمت فيه العائلة المقدسة .  (1
ي مرص .  (2

 من أقدم الكنائس الباقية ف 
ي القرن  (3

 ميالديي   . ال  12،11دفن بها عدد من رجال الدين المسيحي ف 
 ____________________________________________________ 

ي أي عصور؟ 
 
 س أين بنيت قلعة قايتباي ؟ وف

ي عهد السلطان المملوكي قايتباي. بن
 يت مكان منار اإلسكندرية القديم ف 

 ____________________________________________________ 
 عل مر العصور بقلعة قايتباي؟س لماذا اهتم سالطي   وحكام مرص  
 ألنها من أهم قالع البحر المتوسط  . 

 :  أسئلة
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 س ما مظاهر اهتمام حكام مرص بقلعة قايتباي؟ 
ي العرص المملوكي :   (1

 
اهتم بها قنصوة الغوري وزاد من قوة حاميتها ،وشحنها بالسالح ف

 والعتاد . 

 ية . جعلوا بها طوائف من الجند والمشاة والفرسان والمدفعالعثمانيون :   (2

 توىل تجديد األسوار وتزويدها بالمدافع .  محمد علي :  (3
 ____________________________________ ______ _______________ 

 ؟ماذا فعلت لجنة حفظ اآلثار المرصية بقلعة قايتبايس 
ي أسوار وطوابق القلعة .  

 قامت بعمل إصالحات وتجديدات ف 
 ____________________________________ ______ _______________ 

 س تعد قلعة قايتباي من أهم المناطق األثرية المرصية ، فما الدليل؟ 
 يفد إليها السائحون من مختلف بلدان العالم . 

 ____________________________________ ______ _______________ 

 س صف قلعة قايتباي . 

 . م 17550م ، عىل مساحة  50م وعرضه 60بناء مستطيل طوله  •

 . عبارة عن مجموعة أسوار مقسمة عىل سورين من األحجار الضخمة    •

 . لها برج رئيسي يقع الناحية الشمالية الغربية  •

بناء يتكون من ثالثة طوابق مربعة يخرج من كل ركن برج دائري يرتفع عن   •

ج الرئيسي   . البر

ي   • ج من الحجر الجب  ي البر
 . بت 

 ____________________________________ ______ _______________ 
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 زفت  محافظة الغربية . م بقرية سنبو مركز   1917عام  مولدها :  •

 تعليمها :   •
 ،حفظت القرآن الكريم به. تلقت تعليمها األوىلي بكتاب القرية  (1

ي الكشف عن  (2
ي العلم ورغبتها ف 

ي المدرسة األولية ، وظهر حبها ف 
ظهر نبوغها ف 

 الغوامض . 

 انتقلت إىل القاهرة لتتم تعليمها الثانوي .  (3

 أرصت عىل دخول الجامعة فوافق والدها .  (4

 التحقت بكلية العلوم جامعة القاهرة .  (5

ي جميع السنوات الدراسية .  (6
 كانت األوىل ف 

 حصلت عىل درجة الماجستب  .  (7

ي مدة سب (8
ا  ف   ا . ة عشر شهر  عحصلت عىل الدكتوراه من إنجلب 

ة موس •  :  العلم بالنسبة لسمب 

 . الهدف والرسالة والحياة  •

ء .  • ي
ء وكل سر ي

 العلم أوىل من أي سر

 العلمية : رحالتها  •

ا :  • ي إنجلب 
للحصول عىل الدكتوراه ، ومتابعة دراستها حول االستخدام السلمي للذرة ف 

ي أصيبت به والدتها وعانت منه . 
 مكافحة مرض الشطان الت 

  الواليات المتحدة األمريكية :  •

ي مجال : 1951ملدراسة الذرة بجامعة كاليفورنيا   (1
أذهلت العالم بنتائج أبحاثها ف 

ي أمريكا وأوروبا .   الذرة خاصة
 بي   األوساط العلمية ف 

واصلت أبحاثها ، وتبادلت األفكار   استكمال أبحاثها وللتعريف بقضية بالدها :  (2

مع أساتذة الجامعات  ، واطلعت عىل تطورات أبحاث الذرة ، قضية بالدها )حق  

ي امتالك سالح نووي لحمايتها من االستعمار(
 الدول ف 

ي خب   مؤتمر )الذرة من أجل السالم( :  •
دعت إليه بكلية العلوم لتسخب  الذرة ف 

ية ، شارك فيه كبار   العلماء . البشر

ي حادث سيارة هوت من قمة جبل  1952أغسطس  وفاتها :  •
 . ف 

 سميرة موسى

 :ملخص الدرس 
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 تكريمها :   •

منحها الرئيس محمد أنور السادات وسام العلوم والفنون من الطبقة األوىل   (1

 م  1981

 أطلق اسمها عىل إحدى مدارس قريتها .  (2

ء قرص ثقافة بقريتها يحمل اسمها  (3 ي
 م .  1998أنسر

 مضادها  الكلمة  جمعها  الكلمة  مرادفها  الكلمة 

  أخذت تلقت
 
 تأخرها نبوغها كتاتيب  تابك

 اختف   بدا  الغوامض  الغامض  أكملت أتمت

ي  الذرات ،الذر  الذرة براعتها نبوغها
 
 رغبتها عن  رغبتها ف

 البينات  الغوامض رصاعات رصاع االبتدائية  األولية 

 جهلت  أدركت  مدد مدة ظهر  بدا 

 تراجعت أرصت  األوساط  الوسط حبها  رغبتها

شعارات ،   شعار الخفايا الغوامض

 أشعرة 
 انفصلت  التحقت

 فقدت حصلت  شت   شتيت فهمت  أدركت 

 أقامت  غادرت بقع بقعة أحق أول 

 انقطعت تابعت  الصحف الصحيفة  عزمت  أرصت

 استسالم  مكافحة  أنباء نبأ  انضمت التحقت

 تيئس تأمل  قمم  قمة نالت حصلت 

 انقطاع  استكمال  أوسمة وسام رحلت  غادرت

 سفح قمة   واصلت  تابعت 

 حرم منح   أصغر جسم  الذرة

     مقاومة مكافحة 

     عناء رصاع

ة  مدة      فب 

     أدهشت أذهلت

     البيئات  األوساط 

     ترجو تأمل 

     تذلل  تسخر

     حثت  دعت 
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     إقامة عقد

     عالمة شعار

     مختلف شن  

     مناطق بقاع 

     مواصلة  استكمال 
     تعرفت  اطلعت عل 

     الجرائد الصحف 

     خبر  نبأ 

     سقطت هوت

ء قمة ي
     أعىل السر

     أعط  منح

     نيشان وسام
 

 
 

 س أين نشأت سمب  موس؟ ومن  ولدت ؟ 
 م  1917بقرية سنبو مركز زفت  محافظة الغربية . عام 

 ____________________________________ ______ _______________ 

ة موس تعليمها األولي ؟  س أين تلقت سمب 
 بكتاب القرية حيث أتمت حفظ القرآن .  

 ____________________________________ ______ _______________ 

ة موس س   ؟ ما القرار الذي اتخذته سمب 
ء .    ي

ء وأي سر ي
 أن العلم أوىل من كل سر

 ____________________________________ ______ _______________ 

ي صغرها ؟ 
 
ة موس ف  س وضح نبوغ سمب 

ي المدرسة األولية ،  
ي كتاب القرية ، وظهر نبوغها ف 

أتمت حفظ القرآن الكريم ف 
ت بحبها للعلم والمعرفة والكشف عن الغوامض .   كما تمب  

 ____________________________________ ______ _______________ 

ة موس مشجًعا لها ؟   س كيف كان دور سمب 
 ها ؛حيث أتمت تعليمها الثانوي ، وموافقة والدها عىل دخول انتقلت األرسة إىل القاهرة   

 . الجامعة

 :  أسئلة
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ة موس قادرة عل تحقيق المعجزات . وضح   س كانت دراسة سمب 
ي جميع السنوات الدراسية .  (1

 كانت األوىل ف 

 حصلت عىل درجة الماجستب  .  (2

ا .  (3 ي مدة سبعة عشر شهر 
ا  ف   حصلت عىل الدكتوراه من إنجلب 

 __________________ __________________ ______ _______________ 

ا.  ة موس إل انجلب   س علل . غادرت سمب 
ي بعثة علمية للحصول عىل الدكتوراه.   

 سافرت ف 
 ____________________________________ ______ _______________ 

 ما الذي فعلته بعد انتهاء مدة البعثة ؟ وما الذي حصلت عليه ؟ 
 1951عادت إىل مرص ، حصلت عىل منحة دراسية للواليات المتحدة األمريكية   

 ____________________________________ ______ _______________ 

ي المرة األول ؟
 
ة موس إل أمريكا  ف  س لماذا سافرت سمب 

 لدراسة الذرة بجامعة كاليفورنيا .  
 ____________________________________ ______ _______________ 

ي المرة الثانية ؟ س 
 
ة موس إل أمريكا ف  لماذا سافرت سمب 

 الستكمال أبحاثها ، ولتعريف الشعب األمريكي بقضية بالدها .  
 ____________________________________ ______ _______________ 

ي عرضتها سمب  
 ة موس ؟ س ما القضية الن 

ي امتالك سالح نووي لحمايتها من أي مستعمر.  
 حق مرص ف 

 ____________________________________ ______ _______________ 

ة موس لعلم الذرة ؟ وماذا فعلت    ؟س فيم كانت تأمل سمب 
ية ، ولذلك دعت لمؤتمر دوىلي بكلية       كانت  تأمل أن تسخر علوم الذرة لخب  البشر

 العلوم . 
 ____________________________________ ______ _______________ 

ة موس ؟ ومن الذين شاركوا فيه؟   س ما شعار المؤتمر الذي دعت إليه سمب 
 شعاره )الذرة من أجل السالم( ، شارك فيه كبار العلماء من جميع دول العالم .   

 ____________________________________ ______ _____ __________ 

ة موس الدنيا بأرسها ؟   س بم أذهلت سمب 
ي أمريكا وأوربا .   

ي األوساط العلمية ف 
ي الذرة ،خاصة ف 

 بنتائج أبحاثها ف 
 ____________________________________ ______ _______________ 

ة موس ؟   س ما سبب وفاة سمب 
 هوت سيارتها من قمة جبل .  
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ة   موس دراستها من أجل االستخدام السلمي للذرة ؟س لماذا كرست سمب 
 . لمكافحة مرض الشطان خاصة بعد رصاع والدتها مع هذا المرض 

 ____________________________________ _____ _______________ 

ة موس  بأعمال وطنية جليلة . وضحها  س  قامت سمب 

ي  (1
ي االستخدام  السلمي للذرة  ف 

 مكافحة مرض الشطان . دراستها ف 
 دعوتها لعقد مؤتمر دوىلي بكلية العلوم .   (2
ي أمريكا .  (3

 عرض قضية بالدها ف 
 _________________________________________________________ 

ي التكريم . وضح س    
 
ة موس ف  لم تنس مرص حق ابنتها سمب 

منحها الرئيس محمد أنور السادات وسام العلوم والفنون من الطبقة األوىل   (1

 م  1981

 أطلق اسمها عىل إحدى مدارس قريتها .  (2

ء قرص ثقافة بقريتها يحمل اسمها  (3 ي
 م .   1998أنسر

 _________________________________________________________ 

 ناقش س  المرأة المرصية قادرة عل تحقيق المعجزات . 
ي   

ي العمل جعل نموذج للمرأة المرصية الت 
ة موس للعلم وإخالصها ف  حب سمب 

ي مجال الذرة . 
 أذهلت العالم بنتائج أبحاثها ف 
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ي فرنسا 1809 مولد لويس برايل :  •
 م  ف 

اختف  النور من محله ، و م  ، صحب أباه صانع الشوج إىل 1812 حادثة الرسوج :  •

 عينيه بسبب  انزالقه عىل مثقابي   كان يلعب بهما . 

 خفيف الروح ، حاد الذكاء .  صفاته : 

بدأ يتعلم بها ،مرتفعة عن الصفحة ثالث بوصات  طريقة الحروف البارزة :  •

ة  بها   وعرضها بوصتي   )لم تشبع رغبته لضخامة الحروف وكانت كتابة قصة صغب 

 ت (تحتاج إىل مجلدا 

 طريقة برايل :   •
ي استخدام نقط وعالمات بدال من الحروف  مستوحاة من :  

فكرة أحد الضباط ف 

ي الظالم . 
 وذلك بإحداث ثقوب عىل ورق مقوي فيسهل عليهم قراءة الرسائل ف 

خمس سنوات يدرس ويبحث ويجرب ، بها محاوالت تكلل بالنجاح  مدة تجاربه :  

 وأحيانا بالفشل . 

توصل لوضع رموز سهلة للحروف األبجدية والعالمات  النهائية : النتيجة  

 الموسيقية واألعداد الحسابية . 

ي باريس فرفضوها .  عرضها عل :  
 
 األكاديمية ف

ي أوقات فراغهم .  
 لمن علمها : لتالميذه وكانوا يمارسوها ف 

ت :   ي باريس ، عزفت فيه إحدى    كيف انترسر
عن طريق حفل كبب  به علية القوم ف 

ه لمرضه الشديد  ، بعد التصفيق الحار لها قدمت  تلم يذاته عىل البيانو ولم يحرص 

ايل الذي أفت  شبابه إلنجاح طريقته ، ثم تناقلت الصحف قصته   الشكر والعرفان لبر

ي كل معاهد فرنسا . 
اعه وعممت طريقته ف   واخب 

موت  زف إليه تالميذه الخبر فبك واطمأن أن جهوده لن ت سعادة برايل بنجاحه :  

 معه . 

 سنة .  43وفاته :  •

ي قريته بعيني   تفيضان شفقة ورحمة .  تكريمه :  •
 أقيم له تمثال ف 

 واهب النور للمكفوفي   .  لقبه :  •

 طريق النور

 ملخص الدرس
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 مضادها الكلمة جمعها الكلمة مرادفها الكلمة

 فارق صحب الشوج الرسج يسم يدىع

 يجد يلهو  محالت ،محال  محل رافق صحب

 فقدهما وجدهما  مثاقيب مثقاب  غطاء الدابة الرسوج

 ظهر  خبا األرواح الروح  دكانه محله

ت جزعت بوصات بوصة يلعب يلهو   صبر

 الغباء  الذكاء الغلمان ، األغلمة  الغالم انزلقت زلت 

 الخفية  البارزة مجلدات  مجلد  انطفأ خبا

 اليئوس  الطموح ثقوب ثقب حزنت جزعت

 صغر  ضخامة  تارات ،تب   تارة  الموجع  األليم

 تسمح تحول  جهود  جهد رسيــــع الفهم  حاد الذكاء

 أمنه قلقه علية علي  الظاهرة البارزة

ي  تشبع
 ضل هدى األقوام  القوم ترض 

ي  الغالم  استقبل  أرسل  مواهب ةموهب الصتر

 أقبلوا أعرضوا  أرجاء رجا التطلع للرفعة  الطموح

 قلة فرط األنباء  النبأ كبر  ضخامة 

 منعه بذله المكفوفي    المكفوف  تمنع تحول 

 قليل غفب     كتب ضخمة  مجلدات 

 ينعون  يزفون    خوفه قلقه

شد  استعان  هدأت ضجت   اسب 

 أبف   أفن     فتحات ثقوب

ي  ذاع   تتوج تكلل 
 خف 

 تخصيص تعميم   مرة  تارة 

 أبطأ  هرول    توصل هدى

 قسوة شفقة    بعثها أرسلها

 مانع واهب    رفضوها  أعرضوا عنها 

 المبرصون المكفوفي       زاولوا مارسوا

ة فرط      كبر

     أداه  بذله
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     طاقة  جهد

     جمع ضم

ا ا غفب       كثب 

     سادتهم علية القوم 

     قربت  كادت

     ارتفع الصياح ضجت

     تفوقها  براعتها 

     قدرتها  موهبتها 

ي 
     يجب ينبغ 

     أنه  أفن  

     شبابه  زهرة عمره 

     ذكاؤه عبقريته 

اعه       ابتكاره  اخب 

     انتشر  ذاع

     أنحاء أرجاء

     أرسع  هرول 

     خليط  لفيف 

ونه يزفون      يخبر

     الخبر  النبأ

     ظهر  بدا 

     تمتلئان  تفيضان

     رحمة شفقة 

     مانح  واهب 

     فاقدو البرص  المكفوفي   
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 ؟ ومن  ولد؟ أين ولد برايلس 
ي 
 م 1809إحدى القرى الفرنسية ، ولد عام  ف 

 ____________________________________ _____ _______________ 

 س من  فقد برايل برصه ؟ 
ي الثالثة من عمره .  1812فقده عام 

 م ،وهو ف 
 ____________________________________ _____ _______________ 

 س كيف فقد برايل برصه ؟ 
ي محل والده للشوج.   

ت قدمه وهو يلعب بهما ف   أصاب مثقابان عينيه عندما تعبر
 ____________________________________ _____ _______________ 

ايل س ما موقف القرية   ؟ مما حدث لبر
ي . جزعت القري    ة كلها للحدث األليم ، وتعاطفوا مع هذا الصتر

 ____________________________________ _____ _______________ 

ايل  ؟   س علل . جزعت القرية مما حدث لبر
ي الثالثة من عمره .  

ي فقد برصه وهو طفل صغب  ف 
 ألنه تسبب ف 

 ____________________________________ _____ _______________ 

ي تجاوز محنته ؟ 
 
ي ساعدت لويس ف

 س ما الصفات الن 
 خفة روحه ، حدة ذكائه ، الطموح ، التحدي  

 ____________________________________ _____ _______________ 

ي شغلت برايل ؟ 
 س ما الفكرة الن 

   تطيع المكفوف بها أن يقرأ ويكتب . طريقة سهلة يسمحاولة إيجاد  
 ____________________________________ _____ _______________ 

 س لماذا لم تشبع طريقة الحروف البارزة رغبة برايل ؟ 
ة بها تستغرق عدة مجالت     لضخامة  الحروف المستعملة،وكانت كتابة قصة صغب 

 ____________________________________ _____ _______________ 

 :  أسئلة
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ي استعان بها برايل ليتوصل إل طريقة تعي   المكفوف عل 
س ما الفكرة الن 

ي استخدام نقط وعالمات بدال استعان بفكرة أحد الضباط  القراءة ؟ 
من   ف 

ي قطعة من ال
 ورق المقوي . الحروف وذلك بإحداث ثقوب ف 

 ____________________________________ _____ _______________ 
شد بها برايل ؟ ي اسب 

 س فيم كانت تستخدم الطريقة الن 
ي الظالم. 

ي قراءة الرسائل ف 
 كان يستخدمها الضباط والجنود ف 

 ____________________________________ _____ _______________ 
 س كيف توصل برايل إل وضع رموز سهلة للحروف األبجدية للمكفوفي   ؟

ظل خمس سنوات يدرس ويبحث ويجرب ، وكانت محاوالته تكلل بالنجاح مرة  
والفشل مرة إىل أن وصل إىل وضع رموز سهلة للحروف واألعداد والعالمات  

 . قية الموسي
 _____________ _ _______________________ _____ _______________ 

 س ماذا فعل برايل بعد توصله إل هذه الطريقة ؟  
ي باريس . 

 أرسلها إىل األكاديمية ف 
 ____________________________________ _____ _______________ 

 س ما موقف األكاديمية من طرقة برايل ؟ 
 ورفضتها . لم تهتم بها  

 ____________________________________ _____ _______________ 

 س ماذا فعل برايل بعدما تجاهلت األكاديمية الفرنسية طريقته ؟ 
ي أوقات فراغهم . 

 علمها لتالميذه الذين مارسوا العمل بها ف 
 ____________________________________ _____ _______________ 

 برايل ؟ س ماذا نتعلم من  
 . العزيمة واإلرصار والمثابرة 

 ____________________________________ _____ _______________ 

 س دلل عل إخالص الفتاة ألستاذها برايل. 
ي سبيل  

ي أن توجه إىل رجل عظيم أفت  زهرة عمره ف 
تهم أن التهنئة ينبغ  أنها أخبر

 المكفوفي   وليس إال شخصها الضعيف . 
 _______________ ____________________________________ 

ي فرنسا؟ 
 
 س ماذا قال برايل لتالميذه عندما زفوا إليه خبر تعميم طريقته ف

"  إىل أن جهودي لن تموت مغي
 قال "اآلن أموت وأنا مطمي  
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تبة عل نجاح طريقة برايل س   ؟  ما النتائج المب 
اعه .  (1  تناقلت الصحف قصته واخب 
ي جميع  (2

 معاهد فرنسا . تعممت طريقته ف 
 ____________________________________ _____ _______________ 

ي ؟ 
 
 س كم كان عمر برايل عندما توف

ي الثالثة واألربعي   من عمره . 
 مات برايل وهو ف 

 ____________________________________ _____ _______________ 

 س كيف تم تكريم برايل ؟ وبم وصف ؟ 
 بدا ففيه بعيني   تفيضان شفقة ورحمة . أقامت له  

ا
 قريته تمثاًل

 .  وصف بواهب النور المكفوفي  
 ____________________________________ _____ _______________ 

 س كيف أفاد برايل المكفوفي   ؟
ي يش . 

 مكنهم من القراءة والكتابة ، ليواصلوا تعليمهم ف 
 ____________________________________ _____ _______________ 

 س ما حقوق ذوي االحتياجات الخاصة ؟ 
 حق التعليم والرعاية الصحية واالجتماعية والدعم . 
 ____________________________________ _____ _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 أ/ سحر محمد                                                                            17

 

 

 

 

 

ي الفضاء : تفكب   •
 
 منذ نصف قرن كان اإلنسان ال يعرف الكثب  عنه .   اإلنسان ف

حيث اكتشف كميات   ، كيفية االستفادة من الموارد الهائلة فيهتعدى التفكب  إىل  اآلن :  
وات المعدنية به .  ة من البر  كبب 

ي مركبات الفضاء :  •
 
   تجربة استنبات زراعات ف

ي حجرة محكمة مربعة طول  
اء الكيمياء ف  قام بعض علماء مركز جونسون بوضع أحد خبر

 م  .  10ضلعها 
ة أمتار مربعة .    احتوت الحجرة عىل مزرعة قمح مساحتها عشر
عىل   اعتمد  حيث  سليما  الهواء  من  المفرغة  الحجرة  من  ي 

الكيميان  خرج  أسبوع  بعد 
 األكسجي   الناتج من النباتات . 

شجعتهم عىل إحالل النباتات المزروعة بدال من خزانات   بة عل العلماء : تأثب  التجر  •

لتوفب    مغلقة  خزانات  ي 
ف  وضعه  مع  البطاطا  نبات  عىل  االختيار  ووقع  األكسجي   

 األكسجي   والغذاء . 

ي يمكن أن تمد بها هذه المزروعات مشكلة واجهت العلماء :  •
ة الزمنية الت  مد الفب 

 غذاء . رواد الفضاء باألكسجي   وال

ي المجال الزراعي لزراعة النباتات   حل المشكلة :  •
استخدام تقنيات الهندسة الوراثية ف 

 وإدامة حياتها خالل رحالت الفضاء . 

ي اتخذها العلماء  •
 : اإلجراءات الن 

 . (زراعة أصناف مختلفة من النباتات لتعويض األنواع المعرضة للهالك 1

ي 2 ي الفضاء الخارحر
 . (ابتكار طرق تزيد من مقاومة النباتات لألمراض الموجودة ف 

  

 مضادها الكلمة  جمعها الكلمة  مرادفها الكلمة

ا األفضية  الفضاء  بي   السماء واألرض الفضاء  موزعا  منصب 

 توقف  تعدى أحجام ،حجوم  حجم متجها منصبا

ار اإلفادة  الموارد  المورد تجاوز تعدى  اإلرص 

 القليلة  الهائلة مركبات  مركبة  االنتفاع  اإلفادة

 أخفت كشفت  سبل سبيل  مقدار حجم

ة الهائلة  منع حدا األهداف  الهدف الكثب 

 حصاد  ات ناستب  األهوية  الهواء أظهرت  كشفت 

 زراعة الفضاء

 ملخص الدرس 
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 مفتحة محكمة تقنيات  تقنية  تشمل تحتوي

 المملوءة  المفرغة خالل خلل دفع حدا

راع  استنبات   رديئة جيدة  أصناف صنف اسب  
اع  سفن الفضاء  مركبات فضاء  اعات  االخب   امتصته  أفرزته  االخب 

 ثبط شجع ،خيالن أخيلة  خيال  يركبها يستقلها 

 إبقاء  إحالل    طريق سبيل

 تضيع توفر    المقصد الهدف

 تقصب   مد   متقنة الغلق  محكمة

 متأخرة متطورة   تتعدى تتجاوز

 المفاجئة  المتوقعة   الخالية المفرغة

 إنهاء إدامة    حسنة  جيدة

 بسيطة  وخيمة    أخرجته  أفرزته

 البقاء  الهالك   حث شجع

 تقليد  ابتكار    استبدال  إحالل

 المنحشة  السائدة   تتيح توفر 

 قلدها أبدعها    تعود تكمن

 حقيقة  خيال    إطالة مد

 جردوها  جسدوها    تزود تمد

     يمضيها يقضيها

     فنيات  تقنيات 

     وصلت  بلغت

     متقدمة متطورة

     مؤثر  فاعل

     المنتظرة  المتوقعة

     المهم  الحيوي

     إطالة إدامة

     رعايتها  مراعاتها 

     حدوث  وقوع

     نتائج عواقب
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ة وخيمة       خطب 

     اتخذ تبن  

     أنواع  أصناف 

     استبدال  تعويض 

     الموت  الهالك

اع  ابتكار       اخب 

ة   السائدة       المنتشر

     الجاذب  الالفت

اعات      االبتكارات  االخب 

     ابتكرها أبدعها

     يمر رسيعا  عابر 

     ما تأخرت  ما لبثت

     أبرزوها  جسدوها

     حقيقيا  حيا

 
  

 ؟ اإلنسان بالفضاء منذ نصف قرنكيف كانت معرفة س  
 كان ال يعرف إال القليل عن الفضاء. 

 __________________________________________________ 
 ؟ ما المقصود بزراعة الفضاء س 

ي المركبات الفضائية لتمد رواد الفضاء ب  
 . غذاء كسجي   والاأل استنبات زراعات ف 

 _______________________________________ ___________ 
هم اآلن  كيف اختلف تفكب  العلماء منذ نصف قرنس    ؟عن تفكب 
هم من مجرد الذهاب إىل الفضاء إىل كيفية اإلفادة من حجم الموارد    تعدى تفكب 

 الهائلة الموجودة به . 
 __________________________________________________ 

ي الفضاء س 
 
 ؟وما أثر ذلك عل العلماء؟ عم كشفت األبحاث العلمية ف

وات المعدنية ، دفع ال ة من البر  علماء إىل عن وجود كمية كبب 
وات . 1 ي كيفية اإلفادة من هذه البر

 (التفكب  ف 
 ( إجراء تجارب زراعة الفضاء. 2

 :  أسئلة
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ي الفضاءس 
 
 ؟  هناك تجارب ناجحة الستنبات زراعات ف

ي حجرة محكمة    
اء الكيمياء ف  قام بعض علماء مركز جونسون بوضع أحد خبر

 م  .    10مربعة طول ضلعها 
ة أمتار مربعة .    احتوت الحجرة عىل مزرعة قمح مساحتها عشر

ي من الحجرة المفرغة من الهواء سليما حيث اعتمد  
بعد أسبوع خرج الكيميان 

 عىل األكسجي   الناتج من النباتات  
 __________________________________________________ 

 ؟لماذا اهتم العلماء بزراعة الفضاء  س 
 لتحل محل خزانات األكسجي   .   

 __________________________________________________ 
 ؟  لماذا اختار العلماء نبات البطاطا إلجراء التجارب س 
 ألنه يوفر الغذاء واألكسجي   لرواد الفضاء .   

 __________________________________________________ 
ي إنجاح تجارب  هم س 

 
ي واجهت العلماء ف

 ؟ما المشكلة الن 
ي تزود بها المزروعات رواد  

ة الزمنية الت   الفضاء بالغذاء واألكسجي   . إطالة الفب 
 __________________________________________________ 

 ؟ كيف يمكن حل مشكلة إطالة المدة الزمنية للمزروعات س  
ي المجال الزراعي . باستخدام تكنولوجيا الهندسة الوراثية   

 ف 
 __________________________________________________ 

ي مراعاة الدقة عند إجراء التجارب ؟ لماذا  س 
 ينبغ 

 ألن وقوع أي خلل صغب  سيؤدي إىل عواقب وخيمة . 
 __________________________________________________ 

ي مجال زراعة الفضاء. س 
 
 علل .تقنية الهندسة الوراثية لها أهمية ف

ي المساعدة عىل زراعة النباتات وإدامة حياتها  .   
 ف 
ا
ا فعاًل  ألن لها دور 

 __________________________________________________ 
اعات س    ؟ كيف كانت البدايات األول لالكتشافات واالخب 
 كانت مجرد خيال عابر ثم تحولت عىل أيدي العلماء إىل واقع ملموس .    

 ___________________ _______________________________ 
 ؟  للحصول عل الموارد من الفضاء لماذا يسعل العلماءس 

ي األرض. 
 لتعويض نقص الموارد ف 
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ي البحث العلمي س 
 
 ؟ لماذا تتسابق األمم ف

 ألنه أساس تقدمها .   
 __________________________________________________ 

اع( وضح هذا الرأي من خالل الدرس. س   )الحاجة أم االخب 
راع الفضاء.    ي اسب  

 عندما احتاج العلماء إىل توفب  األكسجي   فكروا ف 
 __________________________________________________ 

اعس   ؟ما الفرق بي   االكتشاف واالخب 
ي وجوده .   

ع ف  ء لم يوجد من األساس وتسبب المخب  ي
اع : سر  االخب 

ء موجود أظهره المكتشف .  ي
 االكتشاف : سر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ا : النصوص   ثاني 

 عباد الرحمن 
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 الفكر الرئيسة للنص : 

 صفات عباد الرحمن :  •
 يمشون عىل األرض بتواضع .  (1

 إذا خاطبهم الجاهلون يقولون قو  (2
ا
 يسلمون فيه من األذى .  ًل

 يصلون قيام الليل ليتقربون إىل هللا .  (3

 يدعون ربــهم أن يبعد عنهم عذاب جهنم ألنها عذابها الزم ال يفارق صاحبه .  (4

ي اإلنفاق ال  (5
 يشفوا وال يبذروا . معتدلون ف 

كون باهلل ، ال يقتلون النفس بغب  حق ، ال يزنون .  (6  ال يرتكبون الكبائر مثل : ال يشر

ي   •
ا وهو أن يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد ف  من يفعل هذه الكبائر ينل عذاب 

 النار 

ط الندم عىل المعصية واإليمان باهلل  •  والقيام بأعمال فتح هللا باب رحمة للتائبي   رسر

 صالحة ووعدهم هللا بأن يبدل لهم سيئاتهم حسنات . 

 

  

ا 
ً
 للتخصيص والتأكيد  قرص بتقديم الجر والمجرور  والذين يبيتون لرب  هم سجد

 لقرب المؤمني   من هللا نداء حذفت األداة   ربنا
 للدعاء أمر   ارصف

  مؤكد بإن إن عذابها كان غراما 

  مؤكد بإن ومقاما إنها ساءت مستقرا 
ي حرم هللا  

ال يقتلون النفس الن 
 إال بالحق 

ي واالستثناء 
 يفيد التخصيص والتوكيد قرص بالنف 

ط  من يفعل ذلك يلق آثاما   للتحذير من الكبائر  رسر
 للتوكيد والتخصيص  قرص بتقديم الجر والمجرور  يضاعف له العذاب 

  

 

يف  عباد الرحمن   إضافة)عباد ( إىل )الرحمن ( للتعظيم والتشر
 يدل عىل تواضع المؤمني    يمشون عل األرض هونا 

هم إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالما  يدل عىل حكمة المؤمني   وصبر

 يدل عىل تعلقهم باهلل ومداومتهم للصالة والذين يبيتون لرب  هم سجدا وقياما 
 وقت الليل : ألن الصالة فيه أخشع 

 األساليب

ات جميلة   تعبب 
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ي اإلنفاق  كان بي   ذلك قواما 
 يدل عىل اعتدال المؤمني   ف 

 يدل عىل إخالص المؤمني   هلل  ال يدعون مع هللا إلها آخر 
 بدأت بها اآلية : ألنه ذنب ال يغتفر 

 يدل عىل شدة العذاب لمرتكب الكبائر  يضاعف له العذاب 
ا إال من تاب وآمن وعمل عمال ص

ً
 يدل عىل رحمة هللا الواسعة  الح
 يدل عىل كرم هللا ورحمته .  أولئك يبدل هللا سيئاتهم حسنات 

 

 

 يمشون عل األرض هونا 
 يضاعف له العذاب 

 )بما قبلها( تفصيل بعد إجمال 

ط قالوا سالما   نتيجة للشر
 تضاد يقوي المعت  ويوضحه سجدا ، قياما 

ا ألن أقرب ما 
 
يكون العبد لربه وهو تقديم سجد

 ساجد 
 إن عذابها كان غراما 

 إنها ساءت مستقرا ومقاما 
 تعليل لما قبله

 ترادف يؤكد المعت   مستقرا ، مقاما 
وا   يرسفوا ، يقب 

 سيئات ، حسنات
 تضاد يقوي المعت  ويوضحه

 يلق آثاما 
 أولئك يبدل هللا سيئاتهم حسنات

 نتيجة

 

 

 للتجدد واالستمرار  مضارع   يمشون، يبيتون ، يقولون  

  للتأكد والتحقيق  إذا 
ا  .  الجاهلون ة السفهاء جمع   لكبر
ي   خاطبهم

 للثبوت والتحقق  الماض 

 للتعظيم وتوحي بالسكينة  نكرة   سالما 
 للعموم والشمول نكرة   إلها

 نكرة               آثاما   
 : ذنوب  أثاما آثاما : عقابا     

 للتهويل

ي   يضاعف
 للعلم بالفاعل وهو هللا للمجهول. مبت 

 عالقات

 كلمات وداللتها
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 تحقب  لل نكرة   مهانا 
 للتعظيم  أولئك

للتعظيم، تدل عىل سعة المغفرة   نكرة   غفور ، رحيم   
 والرحمة 

 _________________________________________________________ 

 المضاد الكلمة الجمع الكلمة معناها  الكلمة
ون عباد عبد ،عابد  المؤمنون عباد الرحمن   يقفون يسب 

ون يمشون ا  الجاهلون الجاهل  يسب 
ً
ا هون  كبر 

ا ساجد بتواضع  هونا 
 
 الحكماء  الجاهلون سجد

ا قياًما  قياما قائما  كلمهم  خاطبهم
 
 سجد

 قرب  ارصف أعذبة  عذاب السفهاء  الجاهلون

 نعيم  عذاب مستقرات  مستقر  ليس به أذى قالوا سالما 
ا  غراًما  آلهة إله يقضون ليلهم يبيتون

 
 مفارق

 حسنت  ساءت نفوس نفس  يصلون  قائمي    قياما 

 مرتحال  مقاًما  الحقوق الحق ابعد ارصف
 بخلوا أنفقوا رحماء  رحيم عقاب عذاب
وا يرسفوا    الزما غراما   يقب 
 ميال قواًما    قبحت ساءت

ا 
ً
ا  صالح  أباح  حرم   نافع 
 الباطل الحق   يغب   يبدل
 يجتنب  يفعل   رصفوا أنفقوا
ا أثاما    يبذروا يرسفوا   ثواب 

وا   يفت   يخلد   يضيقوا يقب 
وا   معززا  مهانا    يبخلوا يقب 
ا    اعتداال  قواما 

ً
ا  صالح ا،طالح 

 
 فاسد

كون  يدعون  يثبت  يبدل   يشر
     معبودا إلها
     الروح النفس
     منع حرم

     يرتكب  يفعل
المقصود  ذلك

 الكبائر
    

     ينل يلق
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ا أثاما       عقاب 
     يزيد  يضاعف

     يدوم ويبف   يخلد
ا 
ً
     ذليال مهان
ندم وترك   تاب 

 المعصية
    

 _________________________________________________________ 

 

 ؟عم تتحدث اآلياتس 
 عن عباد الرحمن . 

 __________________________________________________ 
 ؟ كيف يتعامل عباد الرحمن مع الجاهلي   س  

ون عىل أذاهم ، ويردون بقوٍل ليس فيه إثم .   يصبر
 __________________________________________________ 

 ماذا يريد الجاهل من عباد الرحمن؟  س 
 أن يستفزهم باإلساءة إليهم . 

 __________________________________________________ 
 ؟ماذا يحدث إذا ساد التواضع بي   الناس س 

ي سالم ،وتتقدم األمم . 
 سيعيش الناس ف 

 ______________ ____________________________________ 
ي عباد الرحمن ليلهم

 ؟  س كيف يقض 
ي قيام الليل خاشعي   هلل . 

 ف 
 __________________________________________________ 

 ؟ ولماذا ؟ بم دعا عباد الرحمن رب  هم س 
 عذاب جنهم ، ألنه يالزم صاحبه وهو أسوأ مكان لإلقامة . أن يرصف عنهم  

 __________________________________________________ 
 ؟كيف يتعامل عباد الرحمن مع الجاهلي   س  

ون عىل أذاهم ، ويردون بقوٍل ليس فيه إثم .   يصبر
 __________________________________________________ 

 يبخلونال يشفون وال ؟  كيف يحسن عباد الرحمن التعامل مع أموالهم س  
 ؟ ماذا يحدث إذا ساعد األغنياء الفقراء س 

 :  أسئلة
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 ستسود الرحمة والمحبة ،ولن يكون هناك جائع وال محروم . 
 __________________________________________________ 

ي يتجنبها عباد الرحمن  س 
 ؟ وضح الكبائر اللن 
ك والقتل والزن  .   الشر

 _________________________________________ _________ 
 ؟ بم توعد هللا من يرتكب الكبائر س 

ي النار . 
 مضاعفة العذاب والخلود ف 

 __________________________________________________ 
ا س 

ً
وع  ؟  من  يكون القتل مرسر

ي سبيل هللا .  (1
 القتال ف 

ا عن األرض والنفس والعرض .  (2  القتل دفاع 
ا .  (3

 
 القصاص ممن قتل متعمد

 __________________________________________________ 
وط التوبةس   ؟  ما رسر
 ( العمل الصالح . 3( اإليمان الصادق .        2الندم والرجوع عن الذنب .     (1

 __________________________________________________ 
 ؟ ما نتيجة التوبة س 

 يبدل هللا السيئات حسنات . 
 ______________________________________ _ ____________ 

 ؟ كيف يمكننا اكتساب صفات عباد الرحمن س  
بية الصالحة          2اإليمان                     (1  (جهاد  النفس . 3( الب 

 __________________________________________________ 
ي النص. س    

 
 اذكر صفات أخرى لعباد الرحمن لم ترد ف

 األمر بالمعروف  ( 2( طاعة الوالدين          2صلة الرحم             (1
 __________________________________________________ 

ي س 
 
 ؟ الفرد والمجتمع ما أثر التخلق بصفات عباد الرحمن ف

ي اآلخرة . 
ي الدنيا وفوزه بالجنة ف 

 عىل الفرد : حب هللا وحب الناس ونجاحه ف 
احم والتعاون والسالم وينهض المجتمع.   عىل المجتمع : يسود الب 
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ي : 
ي من كبار شعراء المهجر ، هاجر أمريكا بعد أن جاء لمرص  إيليا أبو ماض 

 . لبنان 
 أهم أعماله :الجداول ــــــ الخمائل . 

 الفكر الرئيسة : 

ا اإلنسان المتشائم عىل شكواه دون مرض .  •
 
 يستنكر الشاعر التشاؤم موبخ

ي هذه الحياة ألنه يخاف الموت  •
وصف الشاعر اإلنسان المتشائم بأنه أسوأ مذنب ف 

 حدوثه . قبل 

ي الورد  •
ي الحياة إال كل ما هو قبيح كأنه يرى ف 

كما يصف حياة المتشائم الذي ال يرى ف 
 شوكه دون جماله وجمال الندى فوقه . 

ا بأنه عبء ثقيل عىل هذه الحياة .  •
 
 وصف الشاعر المتشائم أيض

قبل نصح الشاعر اإلنسان المتشائم بأن يتمتع بالحياة مادام حيا وال يخاف زوالها  •
 حدوثه . 

 

  

 للتنبيه  نداء   أيهذا

ي  ما بك داء
 الستنكار الشكوى بال سبب  نف 

 لالستنكار  استفهام  كيف تغدو إذا غدوت عليال؟! 
ي األرض نفس

 
  أسلوب مؤكد بإن إن رسر الجناة ف

 قبل الرحيل الرحيال 
 
 يفيد التأكيد والتخصيص قرص    تتوف

 يفيد التأكيد والتخصيص قرص   إكليالأن ترى فوقها الندى 
 للنصح واإلرشاد  نهي  ال تخف أن يزول حن  يزوال

 تمتع بالصبح
 كن جميال 

 للنصح واإلرشاد  أمر  

) حرص الشاعر عىل نصح   يوضح  تكرار النداء )أيهذا الشاكي
 المتشائم

 

 

 قبل الرحيل الرحيال 
 
 والقلق والتشاؤم تعبب  يوحي الخوف  تتوف

 تعبب  يوحي بالنتيجة السيئة للتشاؤم   الذي نفسه بغب  جمال 
ي  ال تخف أن يزول حن  يزوال

تعبب  يدعو لالستمتاع والتفاؤل بكل لحظة ف 
 عمرنا . 

 
ا
 كن جميل

 األساليب

ات جميلة   تعبب 
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 ما بك داء     عليال 
 ترى    تعم  

 بغب  جمال       جميال 

 تضاد يوضح المعت  ويؤكده

 لألمرنتيجة  تر 
 

 

 

 داء 
 عبء

 للتقليل نكرة  

 للعموم والشمول نكرة   نفس 
 ، ترى، تعم، يظن ، 

 
تغدو ، تتوف

 يرى ، يزول ، تر
للتجدد واالستمرار واستحضار  مضارع 

 الصورة
 للعموم نكرة   شيئا 

  للغاية حن  
 

 

  

ي الورود
 
ي الورد وال  شبه حال المتشائم   ترى الشوك ف

بحال من ينظر إىل الشوك ف 
 يرى جمالها

 بتاج يعلو الورود ويزينها.  شبه قطرات الندى   أن ترى فوقها الندى إكليال

بالحمل الثقيل ويدل عىل الضيق من  تشبيه للمتشائم   هو عبء عل الحياة ثقيل
 المتشائم

 بالصبح ، يوحي بالبهجة شبه جمال الحياة  تمتع بالصبح
 

 

 

 

 عالقات

 كلمات وداللتها

 التشبيهات 
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 المضاد الكلمة الجمع الكلمة معناها  الكلمة
ي  الشاكي  الشكاة   الشاكي  المتألم الشاكي 

 الراض 

 شفاء  داء  أدواء داء  مرض  داء 
 سليم عليل أعالء عليل تصبح تغدو
ا  عليال

 
ار رسر  مريض  خب   رسر  أرسر

ي  أسوأ رسر 
 األبرياء  الجناة الجناة  الجان 

  نفوس نفس  المذنبون الجناة
 
 تأمن  تتوف

 البقاء  الرحيل األنداء الندى إنسان  نفس 
 
 
 الموت  الحياة  أكاليل  إكليل تخاف تتوف

 خفيف  ثقيل أعباء عبء الموت  الرحيل
 يتيقن  يظن الحيوات  الحياة ال تبرص  تعم
 قبح جمال ثقال،ثقالء  ثقيل قطرات الماء  الندى
ا إكليال  ازهد تمتع األصباح  الصبح تاج 

 المساء  الصبح   ثقل عبء
 يبف   يزول    الوجود  الحياة 
 العدم الوجود    حمل ثقيل

     يعتقد يظن 
     داخله  نفسه
     حسن  جمال
ء جميل الصبح ي

     كل سر

     يفت   يزول 
     الحياة  الوجود 
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 ؟ ما الفكرة الرئيسة للنص س 
 الدعوة إىل التفاؤل وعدم التشاؤم . 

 __________________________________________________ 

 ، ما هما ؟  وصف الشاعر )رسر النفس (بصفتي   س  
ي الورود . 2يتوف  قبل الرحيل الرحيال .         (1

 ( يرى الشوك ف 
 __________________________________________________ 

ي األرض س 
 
 ؟ ما صفات رسر الجناة ف

ء4( يخاف الموت    3( كثب  الشكوى     2متشائم .   (1 ي
ي كل سر

 ( يرى القبح ف 
 __________________________________________________ 

 س 
ا
ا  ثقيل

ً
 ؟ بم وصف الشاعر من يظن الحياة عبئ

 . أنه عبء عىل الحياة   
 __________________________________________________ 

 س 
ا
ا جميل

ً
ي الحياة شيئ

 
 ؟بم وصف الشاعر من ال يرى ف

 أن نفسه خالية من الجمال .   
 __________________________________________________ 

 ؟ بم نصح الشاعر المتشائم س 
ء قبل زواله .    ي

 بأن يتفائل ويستمتع بكل سر
 __________________________________________________ 

 ؟لماذا أنىه الشاعر النص كما بدأه  س 
 ليؤكد أنه ال داعي للتشاؤم بالسبب ، وأن الحياة جميلة بكل ما فيها .  

 __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 :  أسئلة
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ي مرص ، اشتهر بدفاعه عن   قاسم أمي   : 
قاض وأديب مرصي ، زعيم الحركة النسائية ف 

 الحرية ودعوته إلقامة جامعة مرصية ، من كتبه : كتاب تحرير المرأة  

 الفكر الرئيسة : 

 يوضح الكاتب بعض صفات العرص الذي نعيش فيه وهي :  •
ية إىل هدف واحد هو الحرية2(كره الظلم واالنفراد بالرأي  .    1   ( توجيه البشر

 كما يوضح أن تعاليم ديننا قد أعطت كل ذي حق حقه ومنها المرأة .  •

ي هللا فيها بعدة وسائل هي :   •
 وأرشدنا ديننا إىل أن نساعدها ونتف 

 العقل .  تهذيب (1
 تكميل النفس .  (2
بية والتعليم :  (3  للتميب   بي   النافع والضار ، مقاومة الشهوات . الب 
ة : حيث نجعلها عالقة محبة ورحمة .  (4 ي المعارسر

 حسن المعاملة واللي   ف 

ي حت  ينشط جميع أفراد  •
يعتنا ووتجب وطت  ي تفرضه رسر

هذه الحقوق واجب إنسان 
 المجتمع ويقومون بوظائفهم عىل أكمل وجه . 

  

 

  مؤكد بإن إن طبيعة العرص 
 للوجوب واإللزام .  أمر   اتقوا هللا  

ينال منه النساء   
 نصيبهن

 للتأكيد والتخصيص.  قرص بتقديم الجار والمجرور 

تفرضه علينا  
 اإلنسانية

 للتأكيد والتخصيص.  قرص بتقديم الجار والمجرور 

   

 

 المعت  يؤكد  ترادف   منافرة       معادية 
 منافرة لالستبداد ، معادية لالستعباد
ة  ي المعارسر

 
 حسن المعاملة ، اللطف ف

 تهذيب النفس ، تكميل العقل
يعة ، وطنية   اإلنسانية،الرسر

ي 
 يطرب األذان بينهما تناغم موسيف 

 يقوي المعت   تضاد   نبه       غافال 

 رحمة ومحبة

 األساليب

 عالقات
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 بعد إجمال تفصيل  المرأة واليتيم ؛ بما قبلها
ورحمة ال صلة كره صلة محبة 

 وقسوة 
 لتوضيح المعت  وتأكيده مقابلة 

  تعليل لما قبلها حن  تكون أعضاء المجتمع حية 
  

 

 منافرة      معادية
 طريق ،غاية
 محبة ورحمة 

 للتعظيم نكرتان  

 للعموم والشمول جمع  القوى 

 غافال 
 كره وقسوة 

 للتحقب   نكرة  

 للتجدد واالستمرار  مضارع   نمد 
 للعموم والشمول معرفة   المرأة واليتيم

 للتنوع  العطف   تهذيب العقل وتكميل النفس

  

 

طبيعة العرص منافرة 
 لالستبداد

ا يكره الظلم واالنفراد  صور العرص  
 
إنسان

 بالرأي . 
ا يعادي  صور طبيعة العرص   معادية لالستعباد

 
 االستعبادإنسان

سوق القوى 
 اإلنسانية 

ابطة صور القوى اإلنسانية   كائنات تسب  مب 

ي  
الطائف الرحمان 

...ينال منه النساء  

 نصيبهن

ي  
ء مادي ينال منه النساء   صور الطائف الرحمان  ي

بسر
 نصيبهن . 

 إنسان له يد صور المساعدة  نمد إليهن يد العون
ي 
 
ء أدخل ف ي

وال سر
 باب التقوى 

   صور التقوى
أدخل : اسم تفضيل يؤكد أن ما يدعو  
 إليه الكاتب ال تحدث التقوى إال به 

 بمكان له باب 

 وحش ُيدفع صور الرذائل  مدافعة الرزائل 
 بأعداء تقاوم  صور الشهوات   مقاومة الشهوات 

تفرضه علينا  
 اإلنسانية

بحاكم يفرض علينا حسن  صور اإلنسانية  
 معاملة النساء 

 كلمات وداللتها

 التشبيهات 
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يعة تطالبنا به  يعة   الرسر بإنسان يطلب منا حسن  صور الشر
 معاملة النساء 

حن  تكون أعضاء 
 المجتمع حية 

 شبه المجتمع  
 

بجسد وأفراد المجتمع 
ابط بي    

أعضاء له يوحي بالب 
 أفراده. 

 _________________________________________________________ 

 المضاد الكلمة الجمع الكلمة معناها  الكلمة
 موافقة منافرة طبائع طبيعة  صفة طبيعة 

 المشاورة االستبداد العصور ، األعرص  العرص الزمن  العرص
 مصاحبة معادية القوى  القوة  كارهة  منافرة
 التحرير االستعباد غاي غاية االنفراد بالرأي االستبداد
 كارهة  ميالة غفل ، غفول  غافل كارهة  معادية

 إيقاف  سوق أبداد، بددة بد   اتخاذ الناس عبيد االستعباد
 سكن طاف أنصبة  نصيب  منحازة ميالة

 منتبها  غافال النساء  المرأة دفعها  سوق القوى
 يفقد ينال  الرذائل الرذيلة هدف غاية

ي 
 نمنع نمد الشهوات  الشهوة تعاليم الدين الطائف الرحمان 
 التخاذل  المساعدة المعامالت المعاملة دار  طاف
 الفجور التقوى األلطاف  اللطف ساهيا  غافال

 إفساد  تهذيب  الصالت  الصلة  مفر بد
يعة يحصل عىل  ينال  ائع  الرسر  الضار النافع  الشر

 الفضائل الرذائل  فرائض فريضة  حظهن نصيبهن
 العنف اللطف أعضاء  عضو نقدم نمد

ة وظائف  وظيفة المعاونة المساعدة  المفارقة المعارسر
 القطيعة  الصلة    خافوا هللا اتقوا هللا 
 رحمة قسوة   أفضل  أدخل 
 تركها أداؤها   إصالح   تهذيب 

     إدراك  معرفة 
     المفيد  النافع 
     مقاومة مدافعة
     الخصال السيئة  الرذائل 

     الرغبات الشهوات
     اللي    اللطف
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ة      المخالطة المعارسر
     العالقة  الصلة 

     غلظة قسوة
     توجبه  تفرضه 
     القيام بها  أداؤها

     أفراد أعضاء 
     مؤدية قائمة

 _________________________________________________________  

 

 ؟  ما طبيعة العرص الحالي س 
 ( يدعو للحرية3(يعادي االستعباد       2يكره الظلم واالستبداد          (1

 __________________________________________________ 

ي س  
 تعاليم الدين .   ؟  ما المقصود بالطائف الرحمان 

 __________________________________________________ 

ي عل نفوس البرسر ما س 
 ؟ أثر الطائف الرحمان 

1)               . 
ا
 حقوقهن . ( يؤكد عىل منح النساء 2يوقظ من كان غافًل

 __________________________________________________ 

ي معاملة النساء س 
 
 إىل  حسن معاملتهن .    ؟ إالم وجهنا الرسول ف

 __________________________________________________ 

ي توصل للتقوىس 
 ؟  ما الطرق الن 

 مقاومة الشهوات ( 4مدافعة الرذائل    ( 3(تكميل العقل    2تهذيب النفس     (1
بية والتعليم .     (5 ة 6إعداد النفس بالب  ي المعارسر

 (حسن المعاملة واللي   ف 
 __________________________________________________ 

ا   ولماذا ؟  ؟ بم أمرنا الرسولس  ا بهما وإصالح 
 
ي المرأة واليتيم ، رفق

ي هللا ف 
أن نتف 

 لهما . 
 __________________________________________________ 

يف     ؟ ما الدليل عل ثقافة الكاتب الدينيةس     استشهاده بالحديث الشر
 ___________________________________________________ 

 ؟ معاملة المرأة حق من حقوقها لماذا يعد حسن س  
يعة      2(تفرضه اإلنسانية       1هذا ما       (فريضة وطنية3( تطالبنا به الشر

 :  أسئلة
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ي تربية المرأةس 
 
بية والتعليم عظيم الشأن ف  ؟   للب 

ي  
 ( مقاومة الشهوات 3( تجنب الضار 2(معرفة النافع  1ألنهما يساعدان المرأة ف 

 __________________________________________________ 

ي : س 
 
 اذكر رأيك ف

. تعليم المرأة  ء جيل واعي  : حق من حقوقها ،ينعكس بالخب  عىل المجتمع لتنسر
ي أكدت عليه    : المساواة بي   الرجل والمرأة  

 كل األديان. حق إنسان 
 __________________________________________________ 

 ؟  ما الهدف من االهتمام بالمرأةس 
ي المجتمع قائمة بوظائفها .   

 ف 
ا
ا فعاًل  أن تكون عنرص 

 __________________________________________________ 

 ؟  لماذا يعد حسن معاملة المرأة فريضة وطنيةس 
ف   ويتقدم. حت  تكون  جميع     أعضاء المجتمع حية فب 

 __________________________________________________ 

ي نحو النساء س 
ي والدين 

 ؟  ما واجبنا اإلنسان 
 نساعدهن ليحصلن عىل حقوقهن .  (1
ي هللا فيهن .  (2

 نتف 
 نحسن معاملتهن   (3

 __________________________________________________ 

ي النص قضية اجتماعية وضحها. س 
 
 قضية حقوق المرأة . ف

 __________________________________________________ 

ي تهتم بشئون المرأة ؟ س 
 ما المؤسسة الن 

 المجلس القومي للمرأة   ، المجلس القومي لألمومة والطفولة .  
 __________________________________________________ 

؟  س  ي الوقت الحالي
 
ي تبوأتها المرأة ف

 ما المناصب الن 
 مناصب عديدة منها : المعلمة والمهندسة والوزيرة     

 __________________________________________________ 

ي هذه المناصب ؟ هل ترى أن لها  س 
 
 الحق ف

 نعم ألنها أثبتت جدارتها فيها .   
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قية ، عمل بوزارة المعارف واهتم بالشعر األطفال  محمد الهراوي :  مرصي من محافظة الشر
ا فيه ، من أعماله 

 
 سمب  األطفال و الطفل الجديد . : وأصبح رائد

 الفكر الرئيسة :  

 يدعو الشاعر إىل تربية أوالدنا وتعليمهم ألنه العلم أساس بناء اإلنسان وتقدم األمم .  •

وة   •  الحقيقية لكل فقب  للوصول إىل أمانيه . العلم هو البر

 العلم يعز األمم ويسمو بها ، أما الجهل هو سبب تأخرها وجهلها .  •

يطلب الشاعر منا أن نتأمل حال الدول المتقدمة وكيف رفعها العلم  وذكر بعض  •
 األمثلة لفائدة العلم : 

ي أصبح اإلنسان يتحكم بها .  ❖
 به تم صناعة الطائرات وسفن الفضاء الت 

ي إدارة اآلالت والمصانع والغوص بالسفن  ❖
ي تستخدم ف 

وكذلك الكهرباء الت 
 الكتشاف أعماق البحار . 

ي تكنولجيا االتصاالت كالتليغراف والهواتف والتلفاز والمذياع .  ❖
 أحدث ثورة ف 

ي نهاية النص يدعو أبناء •
 . مرص لطلب العلم فهم أصحاب الحضارة  ف 

 ___________________________________ ______________________ 
  

 

ربوا بنيكم ،علموهم ،هذبوا  
 فتياتكم 

 للنصح واإلرشاد  أساليب أمر  

 للنصح واإلرشاد  أمر   انظر إل األقوام
 للتأكيد والتخصيص  قرص   أو محدث بالكهرباء عجائبا  

 للنصح واإلرشاد  أمر   أقبلوا زمرا

ي األهرام 
 ألبناء مرصفيه تعظيم  نداء   يا بن 

  

 

 بنيكم ، فتياتكم 
 العلم ، الجهل
 يخفض ، يرفع 
 مال    المعدمي   
 غائص ، عوام

منطق ، صم    

 يوضح المعت  ويؤكده تضاد  

 آيات العلم

 األساليب

 عالقات
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 يؤكد المعت   ترادف   ربوا ، هذبوا 
  تعليل لما قبله فالعلم خب  قوام 

  نتيجة لــــ)يخفض( يذلها 
بما انظر إل األقوام    
 قبلها من أبيات 

  تفصيل بعد إجمال

  

 

 للعموم نكرة   أمة
الجهل يخفض أمة 

 ويذلها 
للتنوع وتعدد مساويء  العطف  

 الجهل

 للتجدد واالستمرار  مضارع   يخفض ، يذل ، يرفع 
ة  ، للتعظيم جمع ، معرفة   األقوام  للكبر

 العلوم
 عجائبا 
 زمرا

ة جمع   للكبر

 إلعالء شأن العلم اسم إشارة  تلك 
 للتعظيم نكرة   محدث ، عجائبا 

عطف )كالم( عل  
 )أحرف(

 للعموم والشمول للتأكيد ، نكرة 

 للتعظيم  العلم
خرجوا إل الدنيا بغب  

 حطام 
عىل فقرهم المادي وغناهم   يدل 

 بالعلم 
أو محدث بالكهرباء  

 عجائبا 
ي تقدم حياتنا أثر  يدل عىل  

 الكهرباء ف 

مرسل وحي الهواء 
 ومنطق صم الجماد 

ي مجال االتصاالت  يدل عىل  
 التقدم ف 

  

 

 بأساس يقام عليه البناء شبه العلم   العلم خب  قوام
 بالمال ،مما يدل عىل قيمته شبه العلم   العلم مال المعدمي   

 شبه الجاهل   أخو الجهالة... كأنه ساع
 وصور الجهالة 

 بالمحارب بال سيف 
 بأخ لإلنسان الجاهل

 كلمات وداللتها

 التشبيهات 
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الجهل يخفض أمة 
 ويذلها 

ه   شبه الجهل  بإنسان يخفض مما يدل عىل تأثب 
ء  السي

بإنسان يرفع مما يدل عىل األثر العظيم  شبه العلم   العلم يرفعها أجل مقام
 للعلم

 باإلنسان  الذي يرفع من مكانة الناس شبه العلوم   سمت بهم تلك العلوم

راكب مي   الرياح ...  
 بزمام

 بدابة لها ظهر   صور الرياح 

كأنه ملك  يرصف أمرها 
 بغب  زمام 

تشبيه لقائد  
 الطائرة  

 بالملك مما يدل عىل قوة التحكم

منطق صم الجماد  
 بأحرف وكالم 

 بشخص ينطق بالكالم واألحرف صور الجماد 

 بمكان يشار إليه  ويقبل عليه صور العلم   فأقبلواهذا هو العلم .. 
_________________________________________________________ 

 المضاد الكلمة الجمع الكلمة معناها  الكلمة
 األغنياء  المعدمي    بنيكم ابنكم  أدبوا  ربوا
 اآلخرة  الدنيا  فتيات  فتاة أبنائكم  بنيكم 

 المعرفة  الجهالة أخيار خب   أدبوا  هذبوا 
 الموت  الحياة أموال مال  بناتكم فتياتكم 
 عائد  ساع االدن الدنيا  أفضل  خب  

 سلم حرب حروب  حرب أساس قوام
 يرفع  يخفض أمم  أمة ثروة مال 

 يعزها  يذلها  األقوام  القوم الفقراء المعدمي   
 يخفضها  يرفعها  المحال المحل الحياة  الدنيا 

 أحقر أجل متان مي    متاع  حطام 
 نزلت  سمت  الرياح الري    ح  الجاهل أخو الجهالة

 الوضيع  السامي  عجائب  عجيبة  سائر ساع
 عائم  غائص غائصون  غائص سيف حسام

 القديم الحديث الفلك  الفلك يقلل يخفض
 أدبروا أقبلوا ُوحي  وحي  جماعة أمة
 فرادى  زمرا زمرا  زمرة يضعفها  يذلها 

     يعليها يرفعها 
     أسم أجل



 

 أ/ سحر محمد                                                                            39

 

لة  مقام       مب  
     تأمل  انظر 

     ارتفعت سمت 
     المكان المحل
     العاىلي  السامي 

     ظهر  مي   
الهواء  الرياح

 المتحرك
    

     يوجه  يرصف
     حالها أمرها 

     مقود زمام
     مبتدع  محدث 
     غرائب عجائب 

     السفينة  الفلك
مرسل وحي 
 الهواء

التلغراف،  
المذياع ، 
 التلفاز 

    

     إشارة وحي 

     التليفون صم الجماد
     الجديد الحديث
     أرسعوا  أقبلوا
     جماعات زمرا

ي األهرام 
     المرصيون بن 
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 ؟ ما نصيحة الشاعر لآلباء س 
 وينشئوهم عىل حب العلم ، أن يحسنوا تربية أبنائهم وبناتهم ،وأن يهذبوا أخالقهم   

 _____________________________________ _ _____________ 

ي تحقق آمالهم .    ؟  ماذا يمثل العلم للمعدمي   س  
وة الت   البر

 ___________________________________ _ _______________ 

 ؟  بي   أثر العلم والجهل عل األممس 
 العلم : يرفع األمم ويعزها إىل أعىل مكانة .   
 الجهل : سبب تأخر األمم وتخلفها .  

 ___________________________________ __ ______________ 

 يدل تصويره ؟ وعالم  ؟   كيف صور الشاعر الجاهلس  
ا دون سالح يحميه ، يدل عىل ضعفه   صوره بالمحارب الذي دخل حرب 

 __________________________ _______________ __________ 

ي حياتنا . وضحها س 
 
ي أحدثها العلم ف

ات الن   ذكر الشاعر بعض التغب 
ي :  

ا ،ظهر ف  ا كبب   ي الحياة تأثب  
 أثر ف 
 وسائل المواصالت .  (1
 األجهزة الكهربائية .  (2
 وسائل االتصال كالهاتف والحاسوب.  (3

 _____________________________________ _ _____________ 

ي تقدم األممس  
 
    ؟   ما أثر العلم ف

ي زيادة اإل  
 النقل والمواصالت . نتاج ، وحل المشكالت ، وتوفب  وسائل  يساعد ف 

 ___________________________________ _ _______________ 

 ؟  ما أثر العلم لإلنسانس 
ي توفب  وقته وجهده وماله . 1  

 (ساعده ف 
 ( مكنه من السيطرة عىل السيطرة عىل كثب  من الظواهر الطبيعية . 2 

 ___________________________________ __ ______________ 

 ؟ ما العالقة بي   العلم واألخالق س 
ية. بالعلم واألخالق ترتفع مكانة اإلنسان ،    فاألخالق توجه العلم لخب  البشر

 _____________________________________ _ _____________ 

 :  أسئلة
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ي وفقيه وقاض ،أسلم يوم بدر ،وتوىل قضاء دمشق . الراوي أبو الدرداء :   صحانر

 الفكر الرئيسة : 

 العلم :  طالبف، لطلب العلم ألنه باب من أبواب الجنة الحديث  يدعونا  •
 يسهل هللا له الطريق للجنة .  (1
لته .  (2  تكرمه المالئكة وترفع مب  
ي البحار .  (3

ي السماوات واألرض حت  الحيتان ف 
 يطلب له المغفرة من ف 

 العالم أفضل من العابد ألن خب  العابد لنفسه ، أما خب  العالم لجميع الناس.  •

ي نشر العلم والهداية .  •
 العلماء ورثة األنبياء ف 

 _________________________________________________________ 
  

 
 

ي هللا عنه 
ي الدرداء دعاء  رض   ألنر

 ملسو هيلع هللا ىلص للرسول  دعاء  صل هللا عليه وسلم 

ي فيه علما
ط  من سلك طريقا يبتغ  ي طلب العلم  رسر

غيب ف   للب 
إن المالئكة لتضع أجنحتها لطالب 

 العلم
  أسلوب مؤكد بإن والالم  

والالم للحث عىل طلب  أسلوب مؤكد بإن  إن العالم ليستغفر له ... 
 العلم

 للحث عىل طلب العلم  أسلوب مؤكد بإن  إن العلماء ورثة األنبياء
إن األنبياء لم يورثوا دينار وال 

 درهما
 للتأكيد عىل قيمة العلم  أسلوب مؤكد بإن 

 للتخصيص والتأكيد  أسلوب قرص  إنما ورثوا العلم 
ط  فمن أخذ به أخذ بحظ وافر  ي العلم أسلوب رسر

غيب ف   للب 
  
 
 

يف للرسول إضافة رسول إل هللا  لتكريم والتشر
 نتيجة لما قبلها سلك هللا به طريقا إل الجنة 

 تضاد يقوي المعت  ويؤكده السماوات واألرض
 قبلهانتيجة لما  أخذ بحظ وافر 

 فضل العلم 

 األساليب

 عالقات
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 للعموم والشمول اسم موصول   من

ي 
ي طلب العلم يدل عىل   يبتغ 

 أهمية اإلرادة ف 
 للعموم والشمول نكرة  طريقا 
 للتعظيم نكرة   حظ ،            علما 

ي الماء 
 
 حب جميع المخلوقات لطالب العلم  يدل عىل   حن  الحيتان ف

ه يدل عىل   والدرهمالجمع بي   الدينار   أن العلم أفضل من المال قليله وكثب 
ة النفع الذي يعود عىل طالب العلم  تدل عىل   فمن أخذ به أخذ بحظ وافر   كبر

  
 
 

 بالطريق إىل الجنة صور العلم النافع   سلك هللا به طريقا إل الجنة 

فضل العالم عل العابد كفضل 
 الكواكبالقمر عل سائر 

 شبه العالم  
 والعابد 

 بالقمر  
 بالكواكب 

ء يورث شبه العلم   إنما ورثوا العلم  ي
 بسر

 _________________________________________________________ 
 

 المضاد الكلمة الجمع الكلمة معناها  الكلمة
 توقف  سلك  الجنان الجنة  اتخذ/ سار سلك 
ي 
ي  المالئكة الملك  يطلب يبتغ 

ك يبتغ   يب 
 ترفع  تضع أجنحة جناح  سهل سلك 

 سخط رضاء األرضون األرض دار النعيم الجنة 
 الجهل العلم أفضال  فضل  تبسط/ تخفض تضع
 يرثوا  يورثوا  العبدة/الُعبد العابد تكريما  رضاء

 أعرض عنه أخذ به  األقمار القمر المعرفة  العلم
 قليل وافر ورثة وارث مكانة فضل  
   دنانب   دينار المتفرغ للعبادة  العابد
   دراهم درهم بقية سائر

   أْحظ حظ  أخذوا عنهم ورثة
     عمل به  أخذ به
     نصيب حظ
     كثب   وافر

 كلمات وداللتها

 التشبيهات 
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 ؟  كيف حفز اإلسالم عل طلب العلم س
ي العديد من اآليات واألحاديث عىل طلبه ، وبي   فضله   

 وقيمته. دعا ف 
 _____________________________________ _ _____________ 

ي طلب العلمس   
 
    ؟  كيف رغب الرسول ف

ا إىل الجنة .   (1
 
 جعله طريق

 أكد تكريم المالئكة واستغفار المخلوقات له .  (2
 جعل فضل العالم عىل العابد كفضل القمر عىل سائر المخلوقات.  (3
 بشر حامله باألجر العظيم (4

 ___________________________________ _ _______________ 

ي الحديثس 
 
 العلم النافع .    ؟ ما المقصود بالعلم ف

 ___________________________________ __ ______________ 

 ؟  من العلماء الذين تحدث عنهم الحديثس 
 عن العلماء الجامعي   بي   العلم والعمل . 
 __________________________ _______________ __________ 

يف إل طلب العلم ؟ س   لماذا يدعونا الحديث الرسر
 . ألنه باب من أبواب الجنة ،وبه تتقدم األمم  

 _____________________________________ _ _____________ 

    ؟   ما الذي يدعونا إليه الحديثس  
 والحرص عىل تحصيله . يدعونا إىل طلب العلم 

 ___________________________________ _ _______________ 

لةس  ي المب  
 
 ؟  علل . تقديم العالم عل العابد ف

ي نفسه فقط.   
ه ،أما العابد فعبادته تنفعه ف   ألن العالم يفيد نفسه وغب 
 ___________________________________ __ ______________ 

ي العابد بالكوكب والعالم بالقمر لماذا شبه س   ؟  الننر
ي ظلمات الجهل .  

 ألن القمر يهدي الناس بنوره ، والعالم يرشد الناس ف 
 _____________________________________ _ _____________ 

 ؟ لماذا كان العلماء ورثة األنبياء س 
ي العلم والهداية .  

 ألنهم يقومون بدورهم ف 

 :  أسئلة
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يف جزاء وتكريم لطالب العلم  س  ي الحديث الرسر
 
 ؟ ف

 جزاء طالب العلم : الجنة .  
 ائنات له التكريم : تكريم المالئكة ،واستغفار الك

 _____________________________________ _ _____________ 

اث المال(  أيهما أفضل س  اث العلم ( أم )مب   ؟ولماذا ؟ )مب 
اث العلم ،ألنه باق ومستمر مع صاحبه حت  بعد موته .   مب 

 ___________________________________________________ 
 
 
 

ي : 
 
 أمب  الشعراء ،أهم أعماله )ديوان الشوقيات ، مرصع كليوباترا ، مجنون ليىل(   أحمد شوف

 الفكر الرئيسة :  

 يتحدث الشاعر عن أهمية الكتاب ويعدد صفاته :  •
 يتصف بالوفاء الذي ال يجده عند أصدقائه .  (1
 ال يبحث لصاحبه عن عيب .  (2
 يزيدك علما ومعرفة .  (3
 يزينك بزينة األخالق .  (4
 النفسية . يراعي حالتك  (5

ي الكتب كما نختار األصحاب .  •
 ثم ينصح بأن ننتف 

 . الصالح من األصحاب يريد لك الهداية ، والكتاب القيم يهديك الصواب •
 _________________________________________________________ 

  
 
 
 
 

 القرص والتوكيد يفيد  استثناء   لم أجد لي وفيا إال الكتاب 
 المبتدأ )هو صاحب( إيجاز بحذف   صاحب

ط يفيد المدح إن عبته أو لم تعب    رسر
  مؤكد بحرف الجر الزائد ليس بالواجد للصاحب عابا

ي من حل الفضل ثيابا 
 للتوكيد والتخصيص  قرص   كسان 
 بحذف المبتدأ )هي صحبة( إيجاز  صحبة

ي يتحدث 
ط  فإن يجدن  ي  رسر

غيب ف   القراءةللب 

ها    للنصح واإلرشاد  أمر   فتخب 

 الكتاب

 األساليب
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ي الصحب والكتب 
 
ادخر ف
 اللبابا 

 أمر  
 قرص  

 للنصح واإلرشاد 
 يفيد التوكيد والتخصيص  

  
 
 
 
 

ي يتحدث 
  يتحدث نتيجة لما قبلها إن يجدن 

 يطو 
ي 
 جددن 

  نتيجة

ي  
 
البيت األول بباف

 األبيات 
  تفصيل بعد إجمال

ي   الكتابا الصحابا    
 يطرب اآلذان إيقاع موسيف 

 عبته      لم تعب 
 أخلق      جدد 
 صدقا       كذابا

  تضاد يقوي المعت  

  
 
 
 
 
 

 الفخر بنفسه  تدل عىل   أنا 
 الكتب

 التق         الصواب 
 ثيابا 

 للتعظيم معرفة  

 للعموم والشمول جمع  الصحابا  
 صاحب

 صحبة     وداد 
 للتعظيم نكرة  

 للتقليل نكرة   عابا 
  للتجدد واالستمرار  كلما

ة القراءة يدل عىل   أخلقته   كبر
 للتقليل نكرة   ريبة     عتاب

ي ، يتحدث 
 للتجدد واالستمرار  مضارع   أشك ، يكلفن 

  
 
 
 
 
 
 
 

 عالقات

 كلمات وداللتها
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أنا من بدل بالكتب  
 الصحابا 

 صاحبا حل محل األصحاب صور الكتاب  

ي  صور الكتاب   لي وفيا إال الكتاب لم أجد 
 صديق وف 

 بالصاحب صور الكتاب   صاحب
ي 
بمعلم يجدد المعلومات  صور الكتاب   جددن 

 لطالبه 
ي من حل الفضل

 شبه الكتاب   كسان 
وصور الفضل  واألخالق 

 الحميدة 

 بشخص يكسو قارئه بمزايا عديدة 

 بالزينة

ي صحبته بصاحب ال  صور الكتاب   لم أشك منها ريبة 
 يشك ف 

ي عتابا 
بصديق ال يحمل صاحبه   صور الكتاب   وداد لم يكلفن 

 مشقة

ي يتحدث 
 بإنسان يتحدث صور الكتاب   إن يجدن 

أو يجد ملال يطو  
 األحاديث اقتضابا 

 بإنسان يحس وينتابه الملل صور الكتاب  

تجد الكتاب ....كما تجد 
 اإلخوان 

ومنها  باألصدقاء منها الصالح  صور الكتب 
 الفاسد 

ها كما تختاره  ها صور الكتب  فتخب   بأشخاص نتخب 
ي الصحب 

 
وادخر ف

 والكتب اللبابا 
صور جوهر الكتب  

 والصحب 
 بالمال المدخر

رشيد الكتب يبغيك 
 الصوابا

 بإنسان يرشد إىل الصواب  صور الكتاب الجيد  

   
 

 ملحوظة هامة :  
ي مع )أنا من بدل بالكتب الصحابا(  األصح )أنا  

من بدل الكتب بالصحابا( ألن الباء تأن 
وك  ء المب  ي

 السر
 _________________________________________________________ 

 
 
 
 

 التشبيهات 
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 المضاد الكلمة الجمع الكلمة معناها  الكلمة
 أبف   بدل  وفاة ،وافون  وافيا  غب   بدل 

 األعداء الصحابا  الصحب الصاحب األصدقاء الصحابا 
 أجهل أجد أعياب ،عيوب عابا  أعرف  أجد
 غادرا وافيا  حىل  ية حل مخلصا وافيا 

 مدحته  عبته  ثياب ثوب ذممته  عبته 
 جددته  أخلقته  ريب  ريبة   الذي يجد الواجد
ي    أبليته  أخلقته 

ي  كسان 
 جردن 

ي 
ي معرفة  جددن 

 أرض   أشك   زادن 

ي 
ي بالعلم كسان 

 كره وداد    زادن 
ي    الصفات الحسنة حل 

ي  يكلفن 
 يعفيت 

 إقباال  ملال   اإلحسان الفضل
 يطيل يطوي   مالبس  ثيابا 

 اإلسهاب  االقتضاب   أشتكي  أشك
 تجهل  تجد   شك  ريبة
 األعداء اإلخوان    حب وداد 

ي 
ي  يكلفن 

 ضيع  ادخر   يحملت 
 فاسد صالح    لوما عتابا 
 يضلك يبغيك    ضيقا  ملال
 الضالل التق     يخترص يطوي

 الخطأ الصواب    االختصار االقتضاب
     تكتشف تجد
     الفحص  النقد
ها       انتقيها  تخب 

     وفر  ادخر
     أفضل ما فيه  اللباب 
     يريد لك يبغيك

     الهداية التق  
     الكتاب القيم رشيد الكتاب
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 ؟  بقوله " أنا من بدل بالكتب الصحابا"ماذا يقصد الشاعر س 
 لكتب. أنه ترك صحبة األصدقاء واختار صحبة ا 

 _____________________________________ _ _____________ 

ي قولس  
 
    ؟  بالكتب الصحابا"ل الشاعر " أنا من بد ما رأيك ف

وك وهو الصحاب. ألن البا  دقيقغب   تعبب    ء المب  ي
 ء كان يجب أن تدخل عىل السر

 ___________________________________ _ _______________ 

لماذا كانت صداقة الكتاب أفضل من صداقة األصدقاء من وجهة نظر  س 
 ؟ الشاعر 

ا وفي  ألنه لم يجد    
 
 الق الحسنة، وهو ال يعيبه بل يزينه باألخب  الكتاب ا له غصديق

 ___________________________________ __ ______________ 

 ؟  يشكو الشاعر من غدر األصدقاء . فما الدليلس 
 لهم . أنه اتخذ الكتاب 

ا
 بديًل

 __________________________ _______________ __________ 

 ما فائدة القراءة ؟س 
ا ومعرفة ،وتزيننا بمكارم األخالق.    تزيدنا علم 
 _ ____________________________________ _ _____________ 

    ؟   ما العالقة بي   الصداقة والكتابس  
   ضار عالقة مشابهة ؛ فكل منهما منه النافع وال 
 ويرشده للخب  . واب .             الصالنافع : يفيد صاحبه إىل  
 الضار : يضل صاحبه .                           ويدفعه للشر .   

 ___________________________________ _ _______________ 

ي الصحب والكتب اللبابا س 
 
 ؟  ماذا يقصد الشاعر بقوله " وادخر ف

 مظهر . ال بد أن يكون بناء عىل القيمة وليستيارنا للكتب واألصدقاء ال أن اخ   
 _ __________________________________ __ ______________ 

ات الكتاب . س   اذكر ممب  
ي  (1

 ( يراعي حالتك النفسية4معلومات     ( يمدك بال 3( ال يعيبك    2        . وف 
 _ ____________________________________ _ _____________ 
 

 :  أسئلة
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ا : القصة      
 
 ثالث

  

ور دعا المؤذن قبيل الفجر   •  أن يفرج الكرب ويدفع البالء ويرد عن األمة العربية بالء الفرنج ورسر

 . التتار 

 :   ويسألون هللا جلس المصلون خاشعي   متجهي   إىل القبلة يؤمنون عىل دعائه  •

 أن يلهم العرب الصواب .  (1

 يحيط بهم من أخطار . أن ينبههم إىل ما  (2

 أن يعودوا إىل وحدتهم .  (3

 أن يتمكنوا من تطهب  أرضهم من الفرنج .  (4

 نزاع األمراء العرب عىل الملك وتطاحنهم عىل السلطان . دخول الفرنج كان بسبب  •

 أن يستجيب دعاء المؤمني   وأن ينتقم من الظالمي   . رفعت شجر الدر كفيها تدعو هللا   •

اها )نجم الدين أيوب( ابن الملك  قومها وهدموا ملكهم و التتار شمل مزق  • تم بيعها كجارية اشب 

 الكامل حاكم مرص . 

   عندما أنجبت ابنها )خليل(أعط نجم الدين شجر الدر حريتها  •

 .  أن يحفظ ابنها  ، وأن يعود زوجها إىل ملك مرص دعت شجر الدر هللا  •

 اللطيف . الودود الكريم  مرص بنيلها وشعبها شجر الدر تحب  •

 .  فمرص قوة هائلة بشعبها وجيشها من يحكم مرص يستطيع أن يفعل الكثب    •

 بجيش مرص والشام نستطيع صد خطر الفرنج والتتار .  •

 العقبات الدون تقف دون حكم مرص :  •

جعلت السلطان الكامل يخلع ابنه نجم الدين من والية العهد ويقصيه عن  سوداء بنت الفقيه :  (1

ا للعهد . مرص إىل ثغور الشام   وجعلت ابنها سيف الدين ولي 

 التتار الذين اكتسحوا البالد .  (2

 الروم الذين ال تهدأ جيوشهم .  (3

 االحتياج إىل جيش قوي .)رأي نجم الدين (  (4

 شجر الدر تعرض عىل نجم الدين مساعدة قومها الخوارزمية .  •

 من القائل : 
ى ،بعد أن  •  مزق التتار شمل قومي " ................ " حكمت عىلي يا رب أن أكون جارية تباع وتشب 

 "وهل ينس أحد مرص ؟ ما دخلها أحد وأحب أن يفارقها ..." ...........................  •

•  ...................................     "..  "إن من يحكم مرص يستطيع أن يفعل الكثب 

ة" " •  ................................ ولكن كيف السبيل إىل حكم مرص ؟إن دون ذلك عقبات كثب 

"أصبحت بخب  يا شجر الدر،  بل أحىل من شجر الدر ، بألحىل من الدر نفسه "   •

 .................... 

 "يعوزنا جيش قوي ،نواجه به األعداء " .............................  •

 ................... الحاجة " "سوف أعمل عىل توثيق عالقتك بهم وسوف يكونون عونا لك وقت  •

 الفصل األول : دعاء 
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ي حروبه .  •
ا له ف 

 
 وثقت شجر الدر العالقة بي   زوجها والخوارزمية وأصبحوا عون

واتفاق ،  ه 653رجب  12خبر وفاة الكامل أثناء انشغال نجم الدين بمواجهة األعداء جاء إليه  •

 األمراء عل : 

 والشام باسم العادل . تولية )سيف الدين( ملك مرص  (1

ي دمشق ابن عمه )الجواد مظفر الدين يونس بن مودود(   (2
 ينوب عنه ف 

ق .  (3 ي الشر
 أن يبف  نجم الدين كما هو عىل الثغور ف 

من األمراء  ليس لفقده الملك وإنما للتفرق الذي سيلحق بالدولة ُصعق نجم الدين بالخبر  •

 األيوبيي   . 

 )بدر الدين لؤلؤ( . ولم ينس عدوه استعرض نجم الدين جيشه  •

 ار الرحبة حت  يحل هذه المشكلة . صأن ينسحب من حرأى نجم الدين  •

ا عن الرحبة حت  سمع صو  •
 
ا مض  نجم الدين مبتعد

 
ي يد الخوارزمية . ت

 يستنجد به وإال وقعوا ف 

 بسبب مطامعهم الواسعة وتآمروا عليه . اختلف الخوارومية مع نجم الدين  •

لكنه هرب منهم وهرب معه بقية جيشه إىل القبض عليه فرصة انسحابه وحاولوا  وا استغل •

ا لهم األموال واألمتعة . 
 
 سنجار تارك

ي سنجار حت  كانت  د لم يك •
( تحارص آمد )أعظم مدن ديار  يستقر ف  جيوش )غياث الدين الرومي

 بكر ( 

ا بجيشه وحارص قلعة سنجار  •
 
ا عىل القبض عىل نجم  مُ  وكان بدر الدين لؤلؤ قد أرسع أيض رص 

 الدين وشجر الدر . 

ي )بدر الدينطلبت شجر الدر من نجم  •
ك لها تدبب  األمر حيث استعدت القاض 

  الدين أن يب 

حت عليه  الزرزاري( وأن يعدهم  (2ليستعطفهم بلباقته ( 1أن يذهب إىل الخوارزمية واقب 

 ويزيل بغضهم عن نجم الدين . (3 ويمنيهم

ي أنه لن يخرج من باب القلعة  •
ي السور بل طمـأنت شجر الدر القاض 

بط بالحبال ويتدىل به ف  سب 

ي الظالم وأن يستغت  عن لحيته حت  ال يعرفه أحد . 
 ف 

ي إىل الخوارزمية ومعه رسالة إىل شجر الدر  •
وتذكرهم  (2تستعطف فيها قومه (1انطلق القاض 

 وتعدهم بتحقيق آمالهم وأطماعهم . (3بما فعله التتار بهم 

بدر الدين ونشبت معركة شديدة انهزم فيها   والتفوا حول جيوشأرسع الخوارزمية إىل سنجار  •

 بدر الدين لؤلؤ وهرب .  

وبالفعل   إىل آمد ليخلصوها من غياث الرومي وينقذوا ابنهثم بعث نجم الدين الخوارزمية  •

 هزموهم وفكوا حصاره . 

 من القائل : 

 ...................... "ولقد رأيت أن أنسحب من الرحبة وأدعها حت  أتفرغ لهذه المعضلة"  •

 "لم يبق إال أن يقبض عىلي بدر الدين " .........................  •

ي الفصل ا 
 مفاجأة:  لثان 
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•  ........................ " ك ىلي التدبب 
 "أيتفضل موالي ويب 

ي بدر الدين الزرزاري" ....................  •
 "أيأذن ىلي موالي باستدعاء القاض 

 هن إشارتك" ............................ "أمر مطلع يا موالي ،نحن أنصارك وأحباؤك ور  •

ي الشجاع،فلن تخرج من باب القلعة" ...............................  •
 "ال تخف أيها القاض 

 _____________________________________ _________________________ 

 

وإنقاذ ابنه توران شاه انتقل   لؤلؤ  وغياث الدين الرومي وبعد انتصار نجم الدين عىل بدر الدين  •

كستان . إىل   حصن كيفا عىل حدود الب 

ا عن  •
 
ثم بدأ يدبر أفضل الطرق للوصول إىل عرش مرص وكان قد مض  وقت دون أن يعرف شيئ

فخاف أن يكون قد أصابهم مكروه وكانت قافلة قد وصلت    فلم يفد إليه أحد من أنصارهمرص 

 يأت أحد .  باألمس ولم

فة وشجر الدر تحاول تفريــــج همه وإذ بخادمه   • لما اشتد الضيق بنجم الدين خرج إىل الشر

ي بكر القماش أحد تجار القاهرة فُش    نجم الدين . يستأذن ألنر

  العملة الجديدة فقرأ ما عليها وغضبوبعدما عرض أبو بكر بضاعته ،عرض عىل نجم الدين  •

وكان قد كتب عليها    رتسم عىل وجهها األلم والسخريةمتعجبة واشجر الدر  ا بشدة ثم قرأته

 )العادل سيف الدين ملك مرص والشام واليمن (

ي الميادين  أهلها ثم حدث أبو بكر نجم الدين عن أحوال مرص وأن  •
ي تذبح ف 

 مشورين بالذبائح الت 

 .  وتحت قلعة الجبل وخروج األلوف لمشاهدة موكب الملك العادل

ف اليشغله  والملك ذوي النفوس الخبيثةوى لم يبق س القواد أما عن   • اب والب  وال   سوى الشر

ي المجون واللهو . يفيق 
 إال ليمأل يده من خزائن الدولة لينفقه ف 

ب إليه األمراء بالجواري  • سيطر عىل القرص وأبعد عن  الذي  وكان أقربــهم )داود ملك الكرك(اقب 

ي قلعة الجبلالسلطان الناصحي   وقد قبض عىل األمب  فخر الدين ابن 
 شيخ الشيوخ واعتقل ف 

 متهما بمكاتبته لنجم الدين . 

ه أن العادل اتفق  مع دواد   • لينفذ هذا   أن يعطيه دمشق وأحب أن يحتال عىل الجواد وأخبر

ة (يعطيه االتفاق فبعث إليه بكتاب    )الشوبك وثغر اإلسكندرية وقليوب وعشر قرى من الجب  

ي ا مقابل التنازل عن دمشق
جوه أن يشع إىل قلعة الجبل بمرص لخديعة ثم يزيد ف  ليكون إىل   فب 

ي االستعانة بنجم الدينجانبه 
 .  ولكن الجواد لم ينخدع بذلك وفكر ف 

يرجو الرد عليها رسيعا فقرأ رسالته ورس بها   وأثناء حديثهم جاء رسول من عند الجواد برسالة •

 ووافق عىل ما فيها . 

  يأخذ نجم الدين دمشق ويأخذ هو حصن كيفا عرض الجواد عىل نجم الدين أن يقايضه  •

 وسنجار فوافق نجم الدين . 

ي بكر طلب نجم الدين  • ويحمل تعليماته إىل أتباعه  (2ن يعود إىل مرص مع القافلة (  1أ  من أنر

 الدين ويطمئنه عىل الخالص   وأن يحمل سالما إىل فخر (3الذين يريدون اإلصالح وجمع الكلمة 

 بسمة أمل:  الثالثالفصل 
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ي دمشق فارتقب •
ي جمادي   أذاع الجواد الخبر ف 

  ه 636أهلها دخول نجم الدين الذي وصل ف 

 فأحسن أهل دمشق استقباله . 

 من القائل :   

 ....... "جرت األمور يا موالي عىل النحو الذي يحبه العامة فقد عاشوا أياما بي   الذبائح ..".......  •

ي مرص يا موالي سوى ذوو النفوس الخبيثة "  •
 .......................... "لم يبق ف 

اب "......................  •  "والملك وراء األستار وخلف الجدران خبب  بالجواري وألوان الشر

ي أن يستعي   بموالي"..............  •
 ...... " لم ينطل ذلك عىل الجواد ولقد علمت أن الجواد فكر ف 

 "صفقة رابحة يا موالي "............................  •

اقا يا  موالي ،فهل بعد دمشق سوى مرص ".............................  •  "زاد األمل إرسر

ي هذا الذي صنعه الجواد .فليته يثبت عىل رأيه يا موالي وأخسر أن يتدبر  •
"عدت أفكر ف 

 الصفقة ويعرف الفرق "................................... 

 _________________________ ____________________________________ 

  

 

ي دمشق بعد ما دخلها   •
ا استقر نجم الدين ف  ثم اتجه بفكره ناحية   دون أن يرفع سيفا أو يريق دم 

ي يصعب الوصول إليها لما فيها من 
ي أيوب(  1مرص الت 

وتدبب  سوداء   (3وخبث الفرنج (2أمراء بت 

 وكيد أتباعها . 

شجر الدر عن نجم الدين األمر مع الشجاعة والعزم الصادق واإليمان بالحق تزول  هونت  •

 العقبات . 

ي الدين( وفيما يتناجيان إذ بالحاجب يعلن   •
  ومعهما بعضمن مرص  قدوم عميه )مجب  الدين وتف 

وه أن الشعب  أمراء مرص  ي الدين   يلح عليه بالقدوم وتخليصهم من رسر العادلوأخبر
وشجعه تف 

 قوة هائلة إذا ضعفت ضعف الشام معها . بأن مرص  

ب بها الفرنج • وينهي قصتهم  اقتنع نجم الدين فهو يعرف أن مرص قوة عظيمة يستطيع أن يرص 

ي  وتذكر أنهم أخذوه 
ي عهد والده الكامل موقعة دمياطرهينة ف 

ي نشبت ف 
ينما هاجموا  ح الت 

 ه ليدخلوا منه لمرص . 615الثغر عام 

ي دخول مرص ولم ينتظر وصول عمه   يلعمه إسماعلذلك أرسل إىل   •
يطلب اإلرساع ليساعده ف 

 .  هناك  وقف ينتظر عمهثم  فاستوىل عليها  لنابلس

قد أرسلت إىل   ورد المت  ونور الصباح()وقبل أن يصل كتاب نجم الدين لعمه إسماعيل كانت  •

إسماعيل تبلغانه باتفاق نجم الدين مع الجواد وتحذرانه من خطر ذلك عليه فطلب منها بث  

 الفرقة بي   جنود نجم الدين . 

ي الدين وسخرتعىل الفور باالتصال بعمورد المت    قامت •
الجارية   أنمنهما   يه مجب  الدين وتف 

ي تأمر وتنهي وحذرتهما من ب)شجر الدر(  
  مؤكدة أن شجر طش شجر الدين إذا تم لها األمر الت 

..وبلباقة ورد المت  انخد  ي عىل األيوبيي  
ع  الدر تسغ للملك لنفسها وأنها إذا وصلت ستقض 

 الرجل . 

ي طريق األمل : الرابعالفصل 
 
 عقبة ف
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  وحصارها باقتحام إسماعيل القلعة وبينما نجم الدين ينتظر عمه إسماعيل أقبلت األنباء  •

 .  والهجوم عىل دمشق

فاشتد   فكان رأيهما العودة إىل دمشق ألن أموالهم وأوالدهم هناك عميهتشاور نجم الدين مع  •

  شجر ،أما  غ القصب  حت  بلعجب نجم الدين لتبدل حال عميه واضطر لموافقتهما عىل العودة 

د نجم الدين الشام . فقد رأت  الدر   أن األفضل التقدم إىل مرص ومن هناك يسب 

ي يد إسماعيلعلم نجم الدين   القصب  وعند  •
وعاد يسأل عميه ويؤكد لهما   بسقوط قلعة دمشق ف 

وشجر الدر   رفضا وأمر أتباعهما بالعودة وتركوا نجم الدينعدم الجدوى من العودة ولكنهما 

 ماليكه . وم

رأى نجم الدين أنه كان البد أال يخرج من دمشق قبل أن يقبض عىل إسماعيل ويؤدبه أو يأخذه   •

وأنه لن ينفعه  فدفعته شجر الدر أن يبحث عن أشخاص يحبهم ويحبونه ليتفقوا معهمعه 

ي طاعته ،
ي الحكم والسلطانسوى مماليكه الذين نشئوا ف 

ي أيوب فكل منهم يطمع ف 
 .  أما أمراء بت 

ي األ •
حت عليه زمة ، طلب نجم الدين رأي شجر الدر ف  وتعجب نجم الدين   االتصال بداود فاقب 

ي عليهم إذا علم بما هم فيهمن ذلك ورأى أن داود ال يرحر منه خب  وأنه 
 .  سيهاجمهم ويقض 

ي حاجة إىل تعاونهم ليأخذ  ألن ذلك يقوي إسماعيللكن شجر الدر رأت أنه لن يهاجمهم  •
  وأنه ف 

 منه أن يرسل إليه ويمنيه فوافق نجم الدين .  فطلبتدمشق 

 من القائل : 

ل سعيد يا موالي  •  وما بعده أسعد بإذن هللا"............................. "مب  

"ولكن كيف الوصول إىل مرص ؟أعاننا هللا ودخلنا إىل دمشق يغب  أن نرفع سيفا أو نريق دما   •

 ......................" 

 "بعزم موالي تهون الشدائد وبتوفيق هللا تزول العقبات "............................  •

ي داعيه ؟؟".....................................   •  تلتر
 "الواجب يدعوك يا موالي فمت 

 ؟"........................ "ماذا نرى ؟وهل األمر يحتمل التشاور واألخذ والرد؟ أموالنا وأوالدنا هناك •

 "ماذا أرى ؟ أليس من األفضل أن نعود ؟ وكيف تتقدم خطوة واحدة وظهرنا مكشوف ؟"...........  •

ي أيوب ،فهل أغت  شيئا أن كانوا بيننا   "وقد كان معنا مجب   •
ي الدين وكثب  من بت 

الدين وتف 

 ؟!"....................................... 

 ي سوى غلمانك الذين تنشئهم عىل طاعتك ".......................... "لن ينفعك يا موال  •

ي جانب دواد صاحب الكرك "...........................  •
ي جانب واحد يا موالي ،ف 

 "األمل ف 
 _______________________________________________________________ 
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ي   قبل أن يصل نجم الدين برسالته إىل داود كان داود قد ترك مرص  •
حي   يئس من العادل وأقام ف 

 وأرسل إىل نجم الدين .  قلعته بالكرك

ي إليه )  •
ي موقفه إذ يأن 

(عماد الدين بن موسك( و)سنوبينما نجم الدين يفكر ف  ي ويسلمان  قر الحلتر

ي قلعته 
وأنه يعتذر  عليه بتمجيد ،فعجب نجم الدين لكالمهما فسألهم عن دواود فردا عليه أنه ف 

 منه ويفتح معه صفحة جديدة . 

  ورأى أن رائحة الخيانة تفوح من أفواهبدأ نجم الدين يحدث نفسه عن رس انقالب داود  •

ي اإلق 
ي أعينهما الرغبة ف 

 امة أمر لهما بخيمة وطعام كثب  . الرسولي   وعندما رأى ف 

ا تتحرك من بعيد وبينما نجم الدين يحدث شجر الدر عن كالم الرسولي    • ثم سمع   رأى أشباح 

ي جوف الصحراءصوت األمر باإلرساع بي   الجنود 
حت  اختفت   ورأى الجنود يطاردون األشباح ف 

 األشباح والجنود . 

ي أحدث نجم الدين شجر الدر عن الموقف  •
  هن يكون ذلك مدبرا إلبعاد الجنود عنوشكه ف 

بغب    المعاون وعماد الدين أمامه ومعهما بغلتانوجد  فقد  وإلحاق األذى به ولم يكذب شعوره

كب األخرى . ( لجام والمعاون )الظهب   ي سخرية ثم أشار إىل شجرالدر لب 
 يدعوه لركوب إحداها ف 

وا  من مطاردة األشباح لما عاد المماليك • ي لم يعبر
ي انتظارهمجنود  وجدوا عليها الت 

  داود ف 

 ن فرحا . اهم ورد المت  ونور الصباح يرقصعيهجمون عليهم ويأرسونهم وم

ي مرص وعندما  •
وطار بعض   أخيه اهب   فرحا وأمرت السوداء بإقامة الزيناتبخبر  علم العادل ف 

بة  ي ويطلب منه إحضار نجم الديالمقربي   برسالة من العادل إىل داود يهنئه عىل هذه الرص 
  ن ف 

 دينار وملك دمشق . 400نظب   قفص من حديد 

ي دار اعق واجتمفقد نزل  عليهم الخبر كالصو من دعاة اإلصالح   أبو بكر القماش وأتباعهأما   •
 عوا ف 

ي هذه النكب
ي حارة )برجوان( يتشاورون ف 

ي بكر ف   بحل لما هم فيه .  ة وعزموا أن يشعوا أنر

 من القائل :  

" السالم عىل موالنا المعظم سلطان مرص والشام ومنقذ العرب" :عماد الدين بن موسك   •

ي    وسنقر الحلتر

 "عجبا ثم عجبا ! كيف انقلب داود هذا االنقالب ؛ من عدو لدود إىل صديق حميم" :نجم الدين •

ء " :الظهب    •  "هيا يا موالي إىل المركب الوطي

 "يثاب المرء رغم أنفه يا موالي "الظهب    •

 

 

 

 

 

 

 الخامس : خدعة ومكيدة  الفصل 



 

 أ/ سحر محمد                                                                            55

 

 

  

ي الكركظل نجم الدين  •
ا ال تسليه سوى  ف 

 
  أن داود وقد كانت تواسيه وتؤكد له  شجر الدر سجين

 .  سبعة أشهر ويفرض ما يريد وكان قد مض   ال يريد به السوء وإنما يزيد أيام حبسه ليغىلي ثمنه

وط داود مهما كانت عندما يعرضها عليهنصحت شجر الدر نجم الدين  • ،أما   أن يوافق عىل رسر

 سيقتلهم أو يتخلص منهم . فهو يرى أنه   الديننجم 

ط  •   )دمشق ، حلب  منا لذلكثوصدق ظنها فقد أرسل داود يعد نجم الدين بإطالق رساحه ويشب 

ي الخزائن من المال ، نصف ما   ، الجزيرة ، الموصل ، ديار بكر ، نصف ديار مرص ، نصف
ما ف 

 لديه من الخيل والثياب(  

 علمت ورد المت  تذكر نجم الدين نصيحة شجر الدر فوافق واستعد للخروج من السجن وما إن  •

ا من انتقام شجر الدر ون
 
لهما فلم تعودا مع نجم الدين مع  ور الصباح بما تم حت  فزعا خوف

ي طريقه مماليكه وكتبا إىل سوداء تعلمانها ب
 لمرص . ما حدث وأن نجم الدين ف 

ي مرص الكتاب   سوداءفلما بلغ  •
تهم أنه كان من األفضل إقامة داود ف    فزعت وجمعت القواد وأخبر

 وأن يمنوه بدمشق وتوعدت نجم الدين وداود باالنتقام منهما . 

  ه منتحثه عىل السب  إىل نجم الدين ليطبق علي إىل إسماعيلثم طلبت كاتب وأملته برسالة  •

فأرسع إسماعيل وأمر جيشه باالستعداد وحرص نجم الدين  خلفه وتسب  جيوش مرص من أمامه

 . بي   جيش مرص وجيش إسماعيل 

 من القائل :  

" إن فرج هللا قريب يا موالي ، وال إخال داود بعد هذه المدة الطويلة إال مرسال إليك ،يعرض   •

وطه " شجر الدر  رسر

ا منا " نجم الدين   •  "ما أظنه بعد هذه المدة الطويلة إال قاتلنا ومتخلص 

وط موالي داود ، فماذا يرى موالي نجم النجم؟" ابن موسك   •  "هذه رسر

"أرأيتم ؟! اتفق داود ونجم الدين ! قلت لكم : أبقوا داود بمرص بمرص ومدوا له األطماع ومنوه   •

ي " سوداء بنت الفقيه 
 األمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السادس : الفرج  الفصل 
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ي   هز الفرح جماعة اإلصالح •
ي بكر القمواجتمعوا ف  ي معاونة نجمادار أنر

 ش وأخذوا يتشاورون ف 

ي مرص وإبطال كيد سوداء  الدين
حي   يخرج العادل للقاء نجم    واتفقوا أن تشب ثورة عنيفة ف 

 الدين لتمنعه أن يواصل السب  . 

ا  • البالد ملك الشعب وأن الحاكم نائب عن الشعب  ويوضحون لهم أن خرجوا يدعون الناس رس 

 يبف  إن عدل وإن ظلم يخلع . 

ي مكان  •
هم من الساخ   من أحد قصور القاهرةوف    طي   عىل العادلكان األمراء الكاملية وغب 

 يتدارسون الموقف ويستعرضون سوء األحوال عىل يد العادل  

 . انرصافه عن شئون الدولة  (1

 . اس ،احتجابه عن الن (2

 سيطرة الحاشية عىل زمام األمور   (3

ائب    (4  فرض الرص 

ا عىل قربــها منه   (5
 
 ارتكاب الحاشية أبشع الجرائم اعتماد

ي ترصف عىل المساخر   (6
 األموال الت 

وإرسال بعض األمراء إىل نجم الدين يحثونه عىل  اتفقوا عىل خلع العادل وإلقاء القبض عليهثم   •

 اإلرساع لدخول مرص . 

لدين اتفاق سوداء والصالح إسماعيل خاف أن يحرص بينهما لكن شجر الدر قالت  ما بلغ نجم ال •

ي حديثهما 
أبو بكر  معهمجاء األمراء الذين أرسلوا له و له أن شعب مرص لن يصمت وبينما هما ف 

 القماش ففرح نجم الدين . 

ي  وبعد غد أرسع نجم الدين إىل مرص ومعه أبو بكر واألمراء وبعض كبار مرص  •
،وداود يفكر ف 

  بي   العريش الثمن الذي سيقبضه حي   يبلغ مرص حت  دخل الموكب الذي يحمل شجر الدر 

 .  نزلوا بلبيسفقابلتهم وفود مرص مهنئة وقدم عليهم األمراء فرحي   حت   والعباسة

ونجم الدين يمشيان بينهم د ودادو ،ووقف الجيش المرصي يستقبل نجم الدين بهتافات عالية  •

ةخحت  بلغا    كبال م رأى نجم الدين أخاه العادل حولها جنود أشداء ومن باب الخيمة  يمة كبب 

 .  جزاء الظالمي   فلوى عنه وجهه وقال هذا  باألغالل ذليال 

وشجر الدر تطب  فرحا وتتمت  لقاء سوداء لتلف  جزاءها   بالرحيل إىل القاهرةولم يتمهل فقد أمر  •

. 

 من القائل :  

 ثي   بأموال الناس ودمائهم وأعراضهم "  :نجم الدين"هذا جزاء الظالمي   العاب •

 " إن هللا ليمىلي للظالم حت  إذا أخذه لم يفلته" نجم الدين  •

 

 

 السابع : انتفاضة الشعب الفصل 
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ي  الحكم الدين مقاليدوما إن توىل نجم  •
 :   حت  أخذ يفكر ف 

ي هوة الفقر والفساد  (1
ي سقطت ف 

 . يقدمه لمرص الت 

 . ويفكر فيما يصنع بداود وأطماعه  (2

 وعمه الصالح إسماعيل وأالعيبه  (3

 كما أمر بإطالق رساح فخر الدين بن شيخ الشيوخ .  (4

هما أن الطريق مازال طويل وأن ليس كل من خرج أ  • ء نجم الدين الذي أخبر ي
قبلت شجرالدر تهت 

 يطمي   إليها . وأن البالد لن تهدأ إال بتخليصها من الفرنج وأنه يبحث عن قلوب ،لتحيتهم معهم 

ي نابلس وهو  •
قب الفرصة لتعرض عليه ما عرضته عليه ف  اء مماليك أقوياءكانت شجر الدر تب    رسر

ين  الذ يقيم لهم قلعة أخرى غب  قلعة صالح الدينوعرضت عليه أن  أذكياء يربيهم كيف يشاء 

ا يسميها  
 
قلعة نجم الدين تحرسها السفن ويحتضنها النيل موقع يقيمون فيها أشد تحصين

ي الجزيرة المقابلة للفسطاط . 
 حددته ف 

ا من الراحة لكنه رفض •
 
د أن يطمي   عىل مال الدولة   وأرا  طلبت شجر الدر من نجم الدين قسط

  وأرسع إليه ودعا الوزير ومعي   الديناالنتظار ن فكر أن يسأل الخازن صباحا لم يستطع أ  بعدو 

ا معهما العادل .  ابن شيخ الشيوخ ي عجل ويحرص 
 ليقبال ف 

 فلم يجد إال دينارا وقف الجميع أمام السلطان نجم الدين وأخذ يؤنب العادل عما أهدره من مال  •

 فغضب السلطان عىل سيف الدين ووبخه أنه لم يرع مال الشعب .  واحدا 

ي تلك األ •
  الجنود يهاجمون بيوت حاشية العادل الذين حملت إليهم الدنانب  منثناء كان  وف 

ي أقفاص هدايا من السلطان ويسوقونهم بما نهبوا 
حت  وقفوا أمام نجم الدين   خزائن الدولة ف 

 فأمر برد العادل إىل السجن ورد األموال إىل الخزائن والقبض عىل أولئك اللصوص . 

غ األخبار الخفية لولة مع وزيره وأبو بكر القماش ال ينقطع عنه يبثم قض  ليله يبحث شئون الد •

 وينقل له ما يدور بي   الناس . 

ي صحبة نجم الدين   سأله نجم الدين عن البضاعة الجديدةوذات يوم  •
فقال أنها دخلت مرص ف 

 سيوف الحديد وسيوف ونبه أبو بكر السلطان أن حول داود   مستوردة داود(البضاعة الب)يقصد 

 أن سيوف الحديد هم األمراء الذين اجتمع بهم داود يدبر ،فضحك نجم الدين وعلم  حداقاأل 

حيث فرت   معهم مؤامرة ضد نجم الدين وسأله عن سيوف األحداق فقال سوداء بنت الفقيه

 .  ،وورد المت  ونور الصباح أيضا عند داود يدبرون له الشر إليه عندما علمت أنه يجمع األعداء 

وأمر بالقبض عليهما وعىل داود وعىل األمراء المتآمرين فأرسعت شجر الدر   غضب نجم الدين •

 تمنعه حت  ال يمكن داود مما يريد. 

فيشعر   أال يقبض عىل األمراء وأن يرسل إىل داود من يوهمه أنه سيقبض عليهوكان رأيها   •
ا . 
 
ا واحد

 
 بالخوف وسيهرب إىل الكرك ثم يفرغ لألمراء واحد

 من القائل :  

ي تدفع السيوف بإيمان وعزم "شجر الدر  •
 "نعم يا موالي ،البد من تلك القلوب النقية الت 

 "وهل يخلد المصلحون من الراحة ؟! أيامهم كلها نصب وحياتهم كلها جهد" نجم الدين   •

ي ركابه " أبو بكر القماش  •
 "بضاعة مستوردة جاءت مع موالي ودخلت مرص ف 

 : انتفاضة الشعب  ثامنالالفصل 
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 1: 3من  خريطة ذهنية للفصول

ي ثغور 
 
نجم الدين ف

 الشام

ينسحب بعد وفاة 

 الكامل

هجوم الخوارزمية 

 أثناء انسحابه

 هروبه لسنجار

 حورص من بدر الدين لؤلؤ 
ي آمد 

 
وحورص  ابنه توران ف

 الدين الرومي من غياث 

الخوارزمية يفكون حصار 

 نجم الدين وابنه

نجم الدين ينتقل لحصن 

 كيفا 

ه أن العادل اتفق  القماش يخبر

 مع داود أن يعطيه دمشق

ه أن العادل سيخدع الجواد بأن  ويخبر
 يعطيه بدال منها

الشوبك ،ثغر إسكندرية ،قليوب ،عرسر 
ة  قرى من الجب  

الجواد يعرض عل نجم 

الدين كيفا وسنجار مقابل 

 دمشق

 دخول نجم الدين دمشق
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 4: 6خريطة ذهنية للفصول من 

حضور مجب  الدين 
ي الدين يستنجدون 

وتق 
 به لإلرساع لمرص 

نجم الدين يطلب 

 معاونة عمه إسماعيل

ونورالصباح ورد المن  
قبل  يخدعا إسماعيل

وصول رسالة نجم 
 الدين

الجاريتان تقوما ببث 
الفرقة بي   نجم الدين 

 وعميه 

دمشق هجوم إسماعيل عل 
 ويحارص قلعتها

سقوط قلعة دمشق 
وانسحاب عمي نجم 
 الدين وهو عند القصب  

داود يرسل عماد الدين بن 
ي ليخدعا  موسك وسنقر الحلنر

 الديننجم 

الظفب  وعماد الدين يأرسا نجم 
 الدين وشجر الدر عل بغلتي   

العادل وسوداء يقيمون الزينات 
دينار  400ويعرضون عل داود 

 ودمشق مقابل نجم الدين 

ي الكرك 
 
 7نجم الدين يسجن ف
 أشهر

 دواد يعرض 
دمشق ، حلب ، الجزيرة ، الموصل ، ديار 
ي 
 
بكر ، نصف ديار مرص ،نصف ما  ف

 الخزائن ونصف ثياب وخيل نجم الدين

نجم الدين يوافق ويسب   إل  
مرص ،وسوداء تتفق مع 
 إسماعيل لقتال نجم الدين
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 7: 8خريطة ذهنية للفصول من 

ي أحد قصور 
 
اجتماع أمراء الكمالية ف

ة يدرسون األحوال عل يد العادل القاهر
 واتفقوا عل خلعه وإلقاء القبض عليه

القماش وجماعة اتفاق أبو بكر 
اإلصالح عل  القيامة بثورة لحماية 
 نجم الدين وتيسب  دخوله مرص

سب  نجم الدين لمرص ومعه أبو بكر القماش  
واألمراء وبعض كبار مرص وداود حن  وصل   

 بي   العريش والعباسة

رؤية نجم الدين ألخيه العادل 
 مكبال باألغالل

تول نجم الدين مقاليد الحكم وعرض شجر  
ي قلعة تسم  

 
بيتهم ف الدر عليه مماليك لب 

 قلعة نجم الدين أمام الفسطاط  

نجم الدين يطمي   عل خزائن 
 الدولة فلم يجد إال دينارا  

د  نجم الدين يوب  خ العادل ويسب 
 أموال الدولة  من الحاشية 

اجتماع نجم الدين مع أبو بكر 
ه بمؤامرات  القماش الذي أخبر

 وسوداء والجاريتانداود 
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   رابًعا : النحو 
  

  

 

 

 

 

 

 _____________________________________________ _______ ____________ 

  

 

 

 

 

 

 

                             

النكرة غب    الشبيه بالمضاف  المضاف 
 المقصودة 

 علًما ا بً يا طال العلم  يا طالب   المفرد
 للعلم  ا يا طالبً 

 ا يا طالبً 

ي يا طال المثن  
 
 ي   يا طالب   علًما ي   يا طالب العلم  نر

ي يا طال جمع مذكر  ي   يا طالب   علًما  ي   يا طالب العلم  نر 
 ٍت يا طالبا للعلم ٍت يا طالبا ت  العلميا طالبا جمع مؤنث 
 يا طال  جمع تكسب  

 
ايا طال  ٍب للعلم يا طال  العلم  ب

ً
 ب

 منادي + مضاف إليه   شكل المنادي
 اسم أو ضمب  

 منادى + جر ومجرور  
 منصوب أو تميب   

 اسم بدون أي إضافة

ال يقبل النون وال   صفاته
 التنوين

 يقبل الن     ون والتنوين

 منادى منصوب ب      )الفتحة ، الكرسة ،الياء( إعرابه 
 

 المنادى

 أدوات النداء

 النداء للقريب
 أ    أي
 

 النداء للبعيد
 أيا    هيا

 

 النداء للقريب والبعيد
 يا

 

 أنواع المنادى

 )منصوب(   معرب
 المفرد والتكسب   الفتح :    

 المثن  وجمع المذكر  الياء: 
 جمع المؤنثالكرسة :    

 
 

ي 
 إحدى عالمات الرفععل   مبن 

،جمع المؤنث ي عل الضم المفرد ،التكسب 
 :مبن 

ي عل   جمع المذكر:      
 الواو مبن 

ي عل األلف   المثن  :      
 منادى مبن 

ي محل نصب 
 
 ف

 
 المعرب



 

 أ/ سحر محمد                                                                            62

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لفظ الجاللة  نداء ما فيه أل العلم المفرد النكرة المقصودة 

 يا محم ب  يا طال المفرد
 
 الطالبأيها يا  د

 الطالب هذا يا 
 اللهم 

 أهلليا  الطالبة يتها يا أ ان يا محمد ان يا طالب المثن  

  الطالبة  هذهيا  ون يا محمد  ونيا طالب جمع مذكر 

 يا طالب جمع مؤنث 
 
   اتيا فاطم ات

 يا طال  جمع تكسب  
 
                                                               ب

 ( الضم ، األلف ، الواو   )منادى مبن  عل إعرابه 
ي محل نصب  
 
 ف

 أيها ،أيتها : 
ي عل  

منادى مبن 
ي محل 

 
الضم ف

نصب والهاء 
 ه للتنبي

هللا : لفظ 
الجاللة منادى 

ي  
 
مبن  عل الضم ف
 محل نصب 

االسم المعرف    
 بأل بعدها  

 = نعت )مشتق ( 
 )جامد( =بدل 

اللهم : منادى 
ي  
 
ي عل الضم ف

مبن 
محل نصب  

والميم عوض عن  
حرف النداء 
 المحذوف 

اسم اإلشارة :    
ي عل  

منادى مبن 
ي محل 

 
.......... ف

 نصب  
وما بعد نعت سواء 
 جامد أبو مشتق 

 

ي 
 المبن 
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 _________________ _______________________________________________ 

 أوال : البدل المطابق : 

 لقب + علم                                    الفاروق عمر  •

 مهنة + علم                                   الطبيب محمد  •

   ذلك الكتاب                       معرف بألاسم إشارة +  •

 اسم به ضمب  + علم                        نبينا محمد  •

 تكرار االسم                          اهدنا الرصاط المستقيم رصاط الذين أنعمت عليهم  •

 مالحظات هامة: 

 ف بذلك اآلباء(اعب  )كان اسم اإلشارة ال يشب  إىل االسم الذي يليهإذا   •

ا )عمر الفاروق(  •
 
 إذا تم وضع العلم قبل اللقب أعرب اللقب نعت

 _________________________________________________________

 :  بعض من كل:  ثانًيا  _ 

بت الكوب نصفه(  •  جزء مادي من المبدل منه .           )رسر

•  .  يحتوي عىل ضمب 

بت نصف الكتاب( •  يمكن تحويله إىل مضاف والمبدل منه مضاف إليه .)رسر

ي بدون ضمب   •
ي الضعيفي   : المرأة واليتيمقد يأن 

ء وأجزاءه( :اتقوا هللا ف  ي
 )عند ذكر السر

 ________ ________________________________ _________________ 
ا  

ً
 :  اشتمال:  ثالث

ي الكتاب أفكارهمن المبدل منه .           )  معنويجزء  •
 ( أعجبت 

•  .  يحتوي عىل ضمب 

ي أفكار الكتابيمكن تحويله إىل مضاف والمبدل منه مضاف إليه .)  •
 (أعجبت 

 ______________ ___________________________________________ 

 يعرب البدل تبًعا للمبدل منه ֎

 البدل

 أنواعه

 مطابق  )كل من كل(
 بعض من كل 

 

 اشتمال
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 الطريقة األول: )نعم       بئس( 

فعل المدح 

 والذم
 المخصوص بالمدح  الفاعل

 والذم
 مثال

 نعم الرجل الصادق.  الشخص )معرف بأل( نعم / بئس
 بئس الرجل الكاذب. 

 نعم خلق اإلنسان الصدق.  الصفة  )معرف باإلضافة(  نعم / بئس
 بئس خلق اإلنسان الكذب. 

( نعم / بئس  نعم خلقا األمانة.  الصفة )تميب  
 الكذب

ا
 . بئس صفة

 نعم ما تتصف به العدل.  الصفة )اسم موصول( ما /من   نعم / بئس
 بئس من تصاحب الكاذب. 

فعل ماض 

 جامد

ي عل م
بن 

 الفتح

 فاعل:  بأل معرف*

 معرف باإلضافة : *

مضاف فاعل وما بعده 

 إليه

(  اسم نكرة( : *تميب  

 فاعل مستب  ال

اسم موصول  من: *ما / 

ي محل رفع فاعل 
 
ي ف

 مبن 

 مبتدأ مؤخر مرفوع 
 أو

خبر لمبتدأ محذوف 
 تقديره... 

  ملحوظة : 

يجوز تقديم المخصوص  •
 بالمدح أو الذم. 

 

م جملة الصلة بعد اس •
الموصول ال محل لها من 

 اإلعراب. 
 

قد يحذف المخصوص  •
 ويفهم من الكالم 
 )النار(بئس أجر الكافرين. 

 : )حبذا        الحبذا (: لثانية الطريقة ا

 مثال المخصوص بالمدح والذم فعل المدح والذم

 حبذا األمانة .  األمانة / الخيانة حبذا /ال حبذا

 ال حبذا الخيانة. 

ي 
حب :فعل ماض جامد مبت 

 عىل الفتح 

ي عىل 
ذا : اسم إشارة مبت 

ي محل رفع فاعل 
 السكون ف 

ي ال محل له من 
ال : حرف نف 

 اإلعراب

ي محل رفع خبر مقدم
 )حبذا( ف 

مبتدأ مؤخر وجوبا مرفوع وعالمة 

 رفعة الضمة

تقدم يال يمكن أن  ملحوظة : 

المخصوص عىل )حبذا ـــــ 

 الحبذا(

 أسلوبا المدح والذم
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 ممنوع من الرصف : أي ممنوع من التنوين*

  

 

 

 _______________________________________ __________________ 

  

 

 

 

 

ى( ابيحمساجد ومص)  ي الصحراء الكبر
 
 ف

 :جمع ينتىهي بألف بعدها حرفي    جدمسا

 جمع ينتىهي بألف بعده ثالث حروف وسطها ساكن  : مصابيح 

  : تنتىهي بألف ممدودة الصحراء

ى  : تنتىه بألف مقصورة الكبر

 

 

 : شعراء ،أصدقاء مثل تكون بعد ثالثة حروف أو أكبر : ألف التأنيث الممدودة *

  مثل :أعداء ،عدو تكون األلف منقلبة عن أصل وال

عالء       أفعالء( 
 
 مثل : أتقياء ، كرماءوتكون عل وزن) ف

الكلمات )أبناء ـــــ أنباء ــــ بناء ــــ كساء ـــ قراء( ليست ممنوعة من الرصف ألنها ليست زائدة أو  

 منقلبة عن أصل

 صورة: )ألف مفتوح ما قبلها(*اسم مختوم بألف تأنيث مق

 مثا :دنيا ــــ عليا ــــ صغرى ــــ قصوى ــــ ظمأى ـــ سفىل

 _____________________________________ ____________________ 

  

 

 

 الممنوع من الرصف 

 أنواعه

 ممنوع لسببي    ممنوع لسبب واحد

 لسبب واحد

 صيغة منتىه الجموع

االسم المنتىهي بألف 

 التأنيث المقصورة

االسم المنتىهي بألف 

 التأنيث الممدودة

 ملحوظة 
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 العلم : 

ي شعبان حمد  وعمر ذهبوا إل بورسعيد )حمزة و سعاد و فاطمة ويوسف وأ
 
 (ف

ي )به عالمة تأنيث ويدل عىل المذكر(:  حمزة •
 علم مؤنث لفط 

 علم مؤنث معنوي)يدل عىل المؤنث وليس به عالمة تأنيث(:  سعاد •

ي ومعنوي)يدل عىل المؤنث وبه عالمة تأنيث(:  فاطمة •
 علم مؤنث لفط 

 علم أعجمي : يوسف  •

  علم عىل وزن الفعل: أحمد  •

عل :  عمر •
ُ
 علم عىل وزن ف

ا: بور سعيد  • ا مزجي    علم مركب تركيب 

 : علم مختوم بألف ونون زائدتي    شعبان •

 

 

 ثالثة حروف وسطها ساكن :يجوز منعه ويجوز رصفه مثل )هند( العلم المؤنث المكون من •

كل أسماء األنبياء ممنوعه من الرصف ماعدا )صالح       نوح      شعيب      محمد      لوط      هود(  •

 نتذكرها بجملة )صن شمله(

 الئكة ممنوعة من الرصفمأسماء ال •

عل )زحل      قزح      جحا( •
 
 أسماء أخرى عل وزن ف

 (      نيو يورك أسماء أخرى مركبة تركيبا مزجًيا :)بعلبك         حرص  موت •

 )أمن(مان:تكون بعد ثالثة حروف وال تكون أصلية مثل : إي زائدةاألسماء المختومةب  )ان( •

 )غب  زائدة(،لسان

 لسببي   

 األول : علم
ي : 

 الثان 

ي أو معنوي أو كالهما. •
 مؤنث لفظ 

 أعجمي •

 مختوم بألف ونون زائدتي   •

 عل وزن الفعل•

 مركب تركيًبا مزجيا•

عل•
 
 عل وزن ف

 األول : صفة 
ي 
 :   الثان 

عل(  •
 
 عل وزن فعالن )مؤنثها ف

عل(  •
 
 عل وزن أفعل )مؤنثه أفعل     ف

عال •
 
عل       ف

ْ
 (1: 10لألعداد) عل وزن مف

عل  •
 
 عل وزن ف

 

 ملحوظة 
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 الصفة : 

ب أنا) ، أعظم عصب  لونه تظمآن فرسر بت مثن  وثالثأخرص    وجربه ،رسر
 
 خر(أصدقاء أ

 صفة عىل وزن فعالن )مؤنثها فعىل(: ظمآن 

 صفة عىل وزن أفعل)مؤنثها فعىل( أعظم: 

 صفة عىل وزن أفعل)مؤنثها فعالء( أخرص  : 

عل لألعداد مثن  : 
ْ
 صفة عىل وزن َمف

عال لألعدادثالث : 
ُ
 صفة عىل وزن ف

عل أخر : 
ُ
 صفة عىل وزن ف

 

 

  عطشان ، غضبان ، ريان ، يقظان، شبعانصفات أخرى عل وزن فعالن:  •

 أسمر ،أطول ، أفضل ، أصغرخرى عل وزن أفعل : صفات  أ •

 أرملةإذا لحقت الصفة عل وزن أفعل تاء التأنيث ال تمنع من الرصف مثل :  •

عل لألعداد مثل :  •
ْ
عال مف

 
لثالصفة عل وزن ف

ْ
الث َمث

ُ
ت  ، ث

ْ
ناء َمث

ُ
حاد َمْوحد ، ث

ُ
 أ

مس
ْ
ماس َمخ

ُ
 ُرباع َمْربــع ، خ

 _____________________ _ ___________________________________ 

 إعراب الممنوع من الرصف:  

  )بالفتحة(يرفع بالضمة ،وينصب بالفتحة ،ويجر  •

ط أال يكون معرف بألف أو اإلضافة  •  يجر بالفتحة بشر

ي عىل  
 فقراء .  مساكي    يعطف الغت 

ي عىل  
ن يعطف الغت 

 معرف بألالفقراء .  المساكي  

ي عىل 
ن  يعطف الغت 

 معرف باإلضافة الحي  .  مساكي  

 

 

 ملحوظة 




